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প্রকাশক 
জআশুতোষ ধর 

আতিত্তোম্ম লাহ্রেরীঃ 
নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত। 

ঢাক। ও চট্টগ্রাম । 

_৫নং কলেজ স্কোকার, কলিকাত। 

ভ্ীনারসিংহ প্রেসে 
'জউপ্রভাতচজ দত সবার! যুদ্রিত 
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বধ নামে সাদরে উৎসর্গ করিলাম । তাহার 

শ যে নির্বি্ 'সাধকদিগের দৈক্তমণ্ডিত মধুর 

: জেখনী-সুথে চিজ্সিত করিবার প্রক্কাস 

দৌলতগুর কলে নের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আপনার 

প্রধিতবশা উকীল, পু ত্যাগের মহিমায় সমুজ্ল ) 

তাহা আছে; তাহারাও 
_ অগ্রজ-প্রতিম পুজনীয চিনো 

মহামহাধ্যাপক ূ 

ীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্তী শাস্্ী 
এম, এ, বি, এল মহোদয় শীগ্রীচরণকমলেষু। 

মহাত্মন্ | | 
আজ. ত্রিশ বৎনর গত হুইল, একটি দিনের কথা ভুলিতে পারি 

নাই। সে ১৩৯৩ সালের আাঢ় মাস, ২৯শে, রবিবার, বখশাত্রারু দিন 

দিন আপনার এক পত্র পাইরা আমি রাজসাহী হইতে ট্রাারযোগে 

কলিফাতায় আসিতে ছিলাম। সে পত্রে ছুই এর ছত্রে কিছু আশ্বাস- 

বাম ছিল, তাহ! দরিদ্র-সস্তানের নৈরাশ্তমর জীবনে “কিছু আশার আলোর্ক 

দিয়াছিল। সেদিন প্রীমারের পাটাতনে বসিয়া আমরা 'বখন কাস্তকবির 

নিজ্মুখের কোমলকান্ত গল্পলহরী গুনিতে শুনিতে মহানন্দে বিভোর 

ছিলাম, এমন সময়ে পল্লার বক্ষে পক্ষিবৎ উড়িয়া আঁদিতে আলিতে, 

বেল! হটার সময় আমাদের সেই হ্রীমারখানি, একটি চড়ায় ঠেকিয়া। 

অচল হইল; অমনি যাত্রিগণের ভিতর তুমুল কাতর কোলাহল উত্থিত 

হইল। বত দূর চক্ষু যায়, কিছুক্ষণ কোন যান যাত্র আমাদের নেত্র 

পথে পাড়ল না। অবশেষে আনয়। চাদর ঘুরাইয়া ডাকিতে ডাঁকিতে 



গ্রকাশক 

শ্রীআশুতোষ ধর বড় খালি নৌকা হ্রীমারের 

আশুততোন্ম লাইক্রেলী? যাত্রীর যাইবার স্থান ছিল 
£নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! ধৰ! সঙ্গে স্্ীলোক বা শি 

ঢাক। ও চট্টগ্রাম । ১৭ ছক কোন প্রকারে জিনিষ- 

. গর্থনিশ্বাসের লক্ষ্য স্থল হইয়া, সেই 

। দামুকাদিয়! ঘাটের দিকে যাত্র! করিলাম । 

| য়, ভখন আকাশতল রুষ্চমেছে )মাচ্ছন্প হই, 

' দেখিতে: দেখিতে প্রবল বড়-বৃষ্টির সঙ্গে অশনিপাত হইতে লাগিল। 

ছাতির তলে ভিজিতে ভিজিতে আমরা কখনও বিপদ-সম্ভুল কৃলের 

কাছে উত্ভজ পাহাড়ের নিয় দিয়া, কখনও বীচি-বিক্ষু্ধ পদ্মাবক্ষের মধ্য- 

স্থল দিয়া, তীরবেগে ছুটিতে ছিলাম; কিন্তু স্থচীভেদ্য অন্ধকারে কোথায় 

াইতে ছলাম জ্জানি না, জীবনের আশা কাচারও ছিল না। শ্ভগবানকে 

আমি মনে মনে ডাকিতে' ডাকিতে শুধু তাবিতে ছিলাম, আমার নিজ 
জীবনও সেই্ক্সপ তরঙ্গাকূল, কুল কখনও পাইব কিনা, ভরস! নাই। 

কিন্ত দয়াময়ের অপার করুপায় অবশেষে বাত্যা থামিল, রাত্রিশেষে 

অতি কষ্টে কৃলও পাইলাম, আদিলাম কলিকাতায়। আপনি 

স্সেধের কোলে আশ্রক্ক দিলেন, সোদর-ন্নেহে প্রতিপালন করিলেন। 

ভ্রীবনে কোন দিন সে কথ! ভুলি নাই। আপনার চরণ প্রান্তও কখনও 
ছাড়ি নাই। আপনারই প্রদর্শিত জাদশের পাছে চালতেছি, আপনারই 

সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠানের সৌষ্ঠব ও প্রতিষ্ঠা বর্ধনের জনা জীবন ভরিয়া 

প্রাণপণে খাটিতেছি, এবং দেহের বল জলের মত ব্যয় করিলেও কৃতজ্ঞতার 

খণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশ! করি নাই। আল, 

সেই একটি দিনের কথ স্বতিপথে লহইয্বা, আদার যাবতীয় শিক্ষা ও 

দীক্ষা, শক্তি ও মাধন। বিপুল শ্রম শু গভীর গবেষণার নিদর্শন স্বত্ব 
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এ ষু্গ্রন্থ আপনার পবিআঅ নামে সাদরে উৎসর্গ করিলাম। তাহার 
ঘর একটি কারণ এই, যে নির্ধিঞ্জ 'সাধকদিগের দৈল্তমপ্ডিত মধুর 
চরিব-কথা ইহাতে অশক্ত লেখনী-সুখে চিজিত করিবার প্রয়াস 

পাইয়াছি, ত্যাগই তীাকাদের জীবনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আপনার 

কর্ধ-কল্লোলমর় গার্স্থ্-জীবনও সেই ত্যাগের মহিমায় সমুজ্বল ; 
তাহাদেরও মন শাঙ্নিষ্ঠা ছিল, আপনারও তাহা আছে; তীহারাও 

যেমন সনাতন ধর্ের আদর্শ প্রদর্শনের জন্ত বৃন্নাবনকে তপোবন করিয়। 

ছিলেন, আপনিও মেই আদর্শের অনুসরণে তপোবনের উদ্বোধন-কল্পনা 

লইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। ধ্যানই কার্যের নিয়ামক, কৃতকাধ্যত! 

ভাগ্যায়ত্ত । এক্ষণে আপনি ম্বকবয় উদারতা-গুণে, আপনার চিরাভ্যব্ত 

স্নেহের প্রশ্রয়ে আশ্রিত দাসের এই ভক্তির উপহার গ্রহণ করিলে, 
কুতার্থ হইব। 

দৌলতপুর ( খুল্না ) প্রণ্ত 

১ল। পৌষ, ১৩৩৩ শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র 





ভূমিকা । 
, “তক্ত-গ্রনঙ্গ” গ্রস্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। বৎসরাধিক- 

কাল মুগ্রাযন্ত্ের গ্রাসে খাঁকিয়! এই পুস্তক আজ, লোক-লোচনের পথবর্তী 

হইতে চলিল। যাহার! নব বৃন্দাবনের প্ররুত উদ্ভাবন-কর্তা, বাহার! 
খৃষ্টীয় যোড়শ শতাবীর প্রথমার্ধে বৃন্দারণ্যে গিয়া ভক্তির আবাদ করিয়া- 
ছিলেন, যারা তীর্থেদ্ধার, বিগ্রহ-প্রতি্ এবং শান্তসঙ্কলন করিয়! 
জচৈতন্দেব কর্তৃক 'গ্রবর্তিত গৌঁড়ীক্ক বৈষণবমতের ভিত্তিদূল সুদ 
করয়াছিলেন, সেই সকল বুন্দাবন-প্রবাসী স্থাবখ্যাত সর্বত্যাথী সাধনভজন- 

নিরত গোস্বামীদিগের মধ্যে শ্রীলোকনাথ গোন্বামী এবং ষড়গোস্থামী 
নামে পরিচিত সনাতন, শ্রীরূপ, শ্রশ্রীলীব, শ্রীগোপাল ভর, শ্রীরঘৃনাথ 
ভট্ট ও ্ররঘুনাথ দাস--এই ভক্তাগ্রগণা সপুগোস্বামীর সুমধুর জীবনের , 
সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই গ্রন্থে একত্র সন্ক*ন করিতে একান্ত চেষ্টা করিয়াছি । 

চেষ্টা করিয়াছি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না এবং আমার চেষ্টা 

করাও নিতান্ত অনধিকার-চর্চা, ইহাই প্রকৃত কথা । আমি একান্ত 
অভাজন, বৈষ্ণবতার হিসাবে অনাচারী এবং অনধিকারী, এবং বিষয়ের 

গুরুত্বের হিসাবে মূর্খ ও শাস্্রান্ভিজ্ঞ ) এই হুরধহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 

করিয়া আমি পদে পরে মর্শে মর্খে ইহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া নিয়ন 

আক্ষেপ করিয়াছি। আমি বিনয়ের অনুরোধে একথা বলিতেছি না, 

সতোর অস্থারোধে অকপট ভাবে ইহা প্রকাশ করিতেছি । যে ছন্ুত্ৃতি 
ও ধান-ধারণা, যে হুম্ৃষ্টি ও শান্ত-সন্ধান ব্যতীত নির্বিপ্ন নৈঠিক তত্ত- 
গণের সংগোপিত চরিত্র গুকটিত করা যায় নাঃ আমার তাহ! নাই। 

হ্ৃতরাং আমি ফতই সতর্ক ও মচেষ্ট থাকি না কেন, বতই সাধ্যাতীত 

তাবে বিপুল পরিশ্রম বা গভীর শৃশ্ান্থুসন্ধান করি না কেন, আমার 

লিখিত গ্রন্থে যে নানাবিধ *বৈষঃবাপরাধ, পিদ্ধান্ত-বিয়োধ ও রসাভাস . 
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ঘটিতে পাবে বা! ঘটিস্বাছে, তাহা কিছুমাজজ বিচিত্র নহে। তজ্জন্ত আহি 
যুক্তকরে, সাশ্রুনেত্রে ও বিনীত'বচনে সকল ভক্ত পাঠকের নিকট রুপা 

ভিথারী। আশাকরি, তাহারা আমার সর্ধবিধ ধৃইতা ক্ষম। করিবেন, 

সকলপ্রকার ভুলভ্রানস্তি সংশোধন করিবার উপদেশ দিয়। আমাকে চিরবাধিত 
করিতে কুষ্টিত হইবেন ন!। 

প্রধানতঃ তিনটি কারণে আমি এই ভক্ত-প্রসঙ্গে হল্তার্পণ করিয়াছি। 

প্রথমতঃ উপস্থাস-প্লাবিত আধুনিক বঙ্গে যদি পাঠকদিগের চিত্ত এই জাতীয় 

ভক্ত-চরিত্রের দ্রিকে আকুষ্ট করিতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্তে কিছু চেষ্টা 
করিসক্াছি। আজকাল আমাদের দেশীম মুত্রাবস্ত্র মানে মাসে রাশি রাশি 

উপন্ধাদ ও গল্পগুজবের পুস্তক প্রসব করিতেছে; মাসিক প্রগুলি 

অধিকাংশ ক্ষুদ্র গল্পে পুর্ণ থাকে; রঙ্গিন চিত্রে শোভিত ও তরলভাষায় 

" পিখিত কত স্থুলত সংস্করণের গল্পের বই রেলযাত্রীর পৎশ্রান্তি বিদূরিত ও 
চক্ষুঃ-ক্লান্তি বিবদ্ধিত করিতেছে । সমুদ্ধ পাশ্চাত্য দেশের মত রেলওয়ের 

উপস্কান রেলপথের*পরিসমাষ্তির সঙ্গে পরিত্যক্ত হয় ন1) দরিদ্র বাঙ্গা্গী 
উন গৃছে লইয়! স্বর্শনকে উপহার দেন এবং নিজে উহার গরল আত্মগত 

ও আদর্শগত করেন; জাতিধন্ম বা শালীনতার গণ্ী উল্লজ্বন কারক 

কত উলঙ্গ ও অর্সমাজিক বিচিত্র চিত্র আমাদিগকে চমকিত করে, 

আকাঙ্্ার নিরবৃততি না করিয়া প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়, ধন্ধ্পথের দিগদর্শন 
ন1 দিয়া উচ্চ লতার পণ উন্মুক্ত করে । এই জন্ত দাহ্ত্য বা সমাজের 

স্বাস্থারক্ষ! কর! ছঃসাধ্য.হইতেছে। উচ্চাঙ্গের উপঞ্জাম যে ছই চারিখানি 

লিখিত হইতেছে না বা উহ! পাঠ করা দোষাবহ, তাহা আমি বলিতেছি 

না। আমার বক্তবা এই, উপক্াস-পাঠক্ষের বৃতৃক্ষ! থান্ভ ব্যতীত দিবৃ 
হইবে না, কিন্তু সে খান্ত এমন হয়] চাই, বাকাতে আদর্শ সংরক্ষিত এবং 

ধর্মগ্রবৃত্তি জাগরিত হয়। সে ক্ষেত্রে উক্করিজই একঘাজ সাধন এৰং 



|৬/* 

উ। নীরন না হইয়! উপন্তাসের ষণ্ত সরস ও সরল ভাষায় লিখিত হওয়া 
আবস্ঠক | আমি সেই জাতীর চেষ্টা করিঝাছ। 

' স্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে বৈধৰ ভাগবতদিগের চরিত্র-কথা শুদাইতে গিয়া 
বিপুল, বৈষ্ঞব-সাভিত্যের প্রাত বন্ধীয় পাঠকবর্গের দৃর্টি আকুষ্ট করিবার 
সুযোগ £ইতে পারে । বাঙ্গালী বৈষ্ণব-সাহিতোয় মত এমন সমুদ্ধভাগ্ডার 

অগতের অপর কো” সাঞ্ধিত্যে আছে কিনা সন্দেছে। এই বৈষ্ব-সাহিত্য 

অশ্র্ললের কাণীতে লেখা, সে লেখায় যেষন আছে, ভক্ত-হৃদয়ের তেমন 
অকপট অতিব্যক্ি, তেমন দত্ানিষ্টা, তেমন খঅবিমিশ্র ভক্তি-কাহিনী, 

তেমন ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্ান্ত অন্ধ কুত্রাপি দু হয় না। বাঙ্গালীর আত্ম- 
গৌরবের এমন নিষর্শন আর নাই। প্রসঙ্গক্রমে আমি সর্বত্রই সংক্ষিগ্ড 

ছুই চারি পংক্তি উদ্ধত করিয়া আদর্শের ইক্লিতদান্র করিয়াছি। উহাতে 
কোনও শ্পিপা্রর চিত্তও বদি এই সাহিত্য-চর্চায গ্রবন্তিত হয, আপনার 

, চির গৌরবদ় সম্পদ চিনিয়া লহবার প্রবৃত্ধি জাগে, ৮ হইলে আমার 
সকল চেষ্টা সার্থক হইবে। 

ভূভীয়তঃ এই সন্কল চরিত্র চিন্রণ করিতে গরিয়া পরকে নৃতন কিছু 
শিক্ষ। দিব, এষন দুরাকাজ্ষা আমি করি নাই) এই আলোচন। দ্বারা জাঙি 

নিজের আত্মগুদ্ধিই কামনা করিয়াছি । মহাষান্বের চিত্র সৌরদীপ 

দনের মত আপনিই সমুজ্ল ) উহা! দেখি বা বুঝিতে গেলেই উহার 

গ্রভায় আপনার চিত্তের ধনীভূত অন্ধকার অন্ততঃ কতকাংশে দুরীড়ৃত 
করিবার সুযোগ ঘটিতে পাকে, এই তন্তই আমার এই হ্রস্থাস। যাহা 

হউক, ঘে কারগেই বায়ে ভাবেই আযি এই কাধ্যে আত্মদিছ্বোগ করি 
ন। কেন, আমার ছুর্বল্তা জামি জানি, হুধীবর্গ আহার হুরতিযায়ের 

এনা আমাকে ক্ষমা! করিবেন! আগ্িতে পুড়িযা কঃ লোহও র্বৎ হয়, 

(উহা লৌহের গুণ নহে, অধিরই-রভাধ-শক্তি, এই যাজ আফায় তরদ1। 
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আর একটি কারণে আমি সপ্তগোস্বামীর অন্ততঃ প্রথম তিন জনের 

প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। আমি যে যশোহর-খুল্নার 

ইতিহাসের লুপ্ত গৌরবের অনুসন্ধানে জীবনপাত করিয়াছি, এই তিনজন 

সেই প্রদেশের অধিবাপী ছিলেন। প্রথমতঃ হরিদাস ঠাকুরের জন্মপল্লী 

খুল্ন। জেলায় এবং তাহার সাধনাসন ছিল যশোহরে) এজন্য তাহার 

জীবন-কাহিনীই ভক্ত- প্রসঙ্গ গ্রস্থাবলীর প্রথম পণ্ড । এই [দ্বতীর খণ্ডের 
অস্তভূক্তি পইলোকনাথ গোম্বামীর জম্ম-গৌরবে দ্বশোহর জেলার একটি 
নগণ্য পল্লী পবিত্র হইয়াছিল এবং শ্রীসনাঙন ও শ্রীরূপের বনতিও একসময়ে 

যশোষ্বরের অন্তর্গত প্রেমভাগ গ্রামে ছিল। শ্রীীব গোম্বামী উহাদেরই 
্রাতুগ্পুত্র। এই জনা যশোহয়-খুল্নার এ্রতিহাসিক ম্বরূপেও এই কয়েক- 
জনের জীবনী আমার আলোচ্য ছিল। 

আমি সপ্তগোস্বামীর জীবনবৃন্ত আলোচনা! করিতে গ্রবৃত্ত হইয়াছিলাম 
বটে, কিন্ত অলৌকিক চাঁরত্র গৌরবে ইচাদের জীবন এমন উজ্জ্বল প্রতিভা- 
সম্পন্ন যে, আমার 'মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি উহাদের সান্লিধালাত করিতে সমর্থ নহে। 

আমি দূর, অতিদুর হইতে ইহাদের চারত্র দেখিয়াছি। উতুঙ্গ শৈলমাল। 
দর্শনকালে যেমন নিকটে গেলে সম্পূর্ণ প্রক্কত দৃশ্ত কাহারও নয়ন-পটে সম্যক্ 
প্রকটিত হয় না, উহাদিগকে উড্ডীয়মান পক্ষীর চক্ষু দিয়া দূর হইতে দেখিতে 

হয়, নতুবা সমগ্র দৃশ্তের মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে না, আমিও 

সেইভাবে এই চরিতমালা দূর হইতে দেখিয়াছি? ফলতঃ সুক্ষ তত্বের 
বিশিষ্ট অঙ্গভূতি না হইলেও, যতই অন্পষ্ট হউক, 'বরাট বিষয়ের একটা 
ক্ষীণাভাসমাঞ্জ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকগণ সেই দৃরদৃষ্টিলভ্য ক্ষীণা ভাস 
গ্রহণ করিয়া, তৎপরে সাধামত নিজ" নিজ চেষ্টায় এক একটি চিত্রের 

নিকটবত্তী হইবেন। যদি আমার গ্রন্থ কাহাকেও দূর হইতে চিত্র দেখাইক়্া, 

নিকটবর্তী হইবার জন্য প্রবস্তিত করিতে পানে, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব । 
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দুর হইতে দেখিলে, শৈল-শ্রেণীর মত আমার এই সপ্তগোত্বামীর 
দিকল চিত্রই একই ভাবে উন্নত বা বিস্তৃত বলিয়া! প্রতীক্কমান হইবে। 
সকলেই দর্বত্যাগের গৌরবে প্রতিভাময়, দৈন্তের বেশে, কঠোরতার 
(অলঙ্কারে এবং জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত; সকলে সমান না৷ হউন, 

পণ্ডিত কলেই বটে, ভক্তাগ্রগণ্য মকলেই সত্য। কিন্তু শান্তত্ব ও 

ধর্দসাধনা লইয়া সকলে (একনিষ্ঠ থাকিলেও, এই সাতজনের প্রত্যেকের 

এক এক বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে। উহাদের এক এক ভাবের 

নিষ্ঠ। দেখিয়া, প্রতোককে এক প্রকার চিহ্নিত করিতে পারি । শ্লোক 

নাথের এঁকাস্তিক সেবা-নিষ্ঠা, প্ঈদনাতনের অকুন্ঠিত শাস্ত্র-নিষ্টা, শ্রীরূপের 

প্রা রসমাধুধ্য-নিষ্ঠা, জীগ্রীজীবের গভীর তত্ব-নিষ্ঠা, শ্ীগোপাল ভষ্টের 
| হুতীত্র আচার-নিষঠ, শ্রীরঘুনাথ ভট্টরের একাগ্র ভাগবত-নিষ্ঠা এবং সর্বশেষে 

শ্রীরঘুনাথ দাসের কঠোর ভজন-নিষ্ঠা-_-এই নৈষ্টিক ভক্ত সাঁধক্দিগকে 

বৈশিষ্ট্য দিয়াছে । এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত শিরা হইতে পাঠকগণ 

উহার আভাস পাইবেন। 

আমি বৎসরাধিক কাল ধরিয়! শয়নে শ্বপনে, এমন কি পানাহানর 

কালেও এই দেবতা কয়েকটির চিন্তা করিয়াছি, ধ্যান করিয়াছি, 

তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র গুপির ম্বরূপ-চিত্র কল্পনা-নেত্রে দশন করিবার জন্ত 

চেষ্ট। করিয়াছি, সময় ও ঘটনার পৌর্ধাপর্য্য ও সাংকজন্ রক্ষার জন্য 

প্রাণপণে যত্ব করিয়াছি, কিন্তু সর্বত্রই প্রাচান প্রামাণিক গ্রস্থকারগণের 

গ্রমাণোক্তি ব্যতীত কিছু 'লপিবন্ধ করি নাই। যতক্ষণ দিদ্ধান্ত স্থির 

হয় নাই, ক্ষুদ্রবৃহতৎ বহ্গ্রন্থ ও বিভিন্ন মত লইয়া বিচার করিয়াছি, 

হয়ত একটি কথার জন্য হুইদশ দিনের মধ্যেও কিছু লিখিতে পারি নাই। 

প্রমাণ দ্বরূপ স্থানে স্থানে অনেক গ্রন্থের ভাষা মুল প্রবন্ধে বা পাদটাকার 

উদ্ধত করিয়াছি, বিস্তার ভক্কে দীর্ঘ প্রস্তাবনার অবতার! না৷ করিলেও 

নু 
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আকর-স্থানের পরিচয় স্পটভাবে দিয়াছ। পাঠ হগণ ইচ্ছা করিলে সে 

নব স্থানের মম্পূর্ণ অংশ এাঠ করিলে স্বকীর ধারণ! স্থিরীকৃত করিতে 
পারিবেন। কোন কোন স্থলে সিদ্ধস্ত বিষয়ে বিচার-ক্রম না দেখাইর। 

ক্ষেপে সরল ভাষায় বিচার ফল-মাত্র দিয়াছি। কারণ, সর্বনাধারগের 

হৃদয়ঙ্গম করারই জন্য আমি ঠ্বজধের অন্ভুপাতে যত সহজ ভাবে আথারিক1 

বর্ণন! করিতে পারি, সাধাষত তাহার ভ্রট'করি নাই। যদি কোন 

স্থলে একটি প্রসঙ্গের সম্যক ধারণা জন্মাইবার নি'মন্ত কিছু অবাস্তর তথ্য, 

সংগ্রহ করিয়! শিল্প! থাকি, তাহা! আবশ্যক বোধেই করিয়াছি, পাণিতোর ৃ 

ব্পদেশে করি নাই। কারণ, আমার মত আর কেচ জানেন না যে 

আমি পঞ্ডিত নহি, সাধারণ গল্প-লেখক মাত্র । সে গল্প রচনা মহাজন ণ 

দিগের পদানুসরণ করিয়া ষ সরল ভাষায় করিতে পারি, তাহার অন্যথ। | 

করি নাই? কিছুমান কৃতকার্ধা হইতে পাঁরয়াছি কনা, তাহার 

বিচারক সহ্ৃদয় সুধীবর্গ। 
এই সাতজন মহাপুরুষের জীবনবুত্ত লিখিতে গিক্লা আমাকে উহাদের 

পারিপাঁ্ক আরও অনেক ভক্তের প্রসঙ্গ তুলিতে হইয়াছে । তাছাদের 
জীবনীও বৈচিত্র্যময়, অলৌকিক ঘানাপুর্ণ এবং ভক্জ-সমাজের আদর্শ 

স্থানীয় । উহাদের মধ্যে অন্ততঃ ঠিনজন এ্চৈতনাদেবের পরবর্তী 
যুগকে অসাধারণ ভাবে আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। ইহারা গ্রীনিবা 
আচার্য, গ্রীনবোত্ডম ঠাকুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী । আ্ীচৈতন্য 
তাহার প্রিয়্শিষা এ!গোঁপাল ভটু গোস্বামীকে প্রকারাস্তরে ক্রঙ্গ 

মণ্ডলের গরুস্থানীয় করিয়া সাই ভিলেন; তহারহ শিশু শ্নিবাস 

মহা ইতর দ্বতীয় 'আবতারের মত বজদেশে ধর্শপ্রচার করেন। শ্ীলোক, 

নাথ গোম্বামা সর্ব প্রথষে বুন্দাবনে গিয়া অসংখা তীর্থোদ্ধার কগিয়! 

নব বুন্দাবনের প্রথম পন্তন আরম্ত করেন? তাহারই একমাত্র প্রিক্ক- 
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যয নরোত্তম ঠাকুর অকধিত এবং প্রতগ্ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে ভক্তির 

মা প্রবাহিত করেন। শ্রীভীব গোস্বামী, বুন্দাবনে প্রধানতঃ তত্ব- 

মালায় ব্যন্ত থাকিলেও তদীয় শিষ্য স্টামানন্দ পশ্চিম বর্গ ও উড়িষ্যায় " 
হ পতিত জনের উদ্ধাবক্ত্তী হন। সপ্ত গোস্বামীর অন্তদ্ধানের পর 

ী্গদেশয় ভ্ত-কবি) প্রধানতঃ এই তিন জনের জীবন কথাকে দুখ্য 
“ ব্য করিয়া তক্তিরত্বাকর” “প্রেম-বিলাস”, “কণানন্দ প্রতৃতি 

প্িসিদ্ধ “ওস্থ রচনা করেন। অথচ সাধারণ পাঠক দিগের জন্য বঙ্গ- 

[ভাষায় এই তিন প্রধান তক্ষের সংযোগ-সন্ন্ধ বিবৃত্ত করিয়া এ পর্য্যন্ত 

পঁকোন গ্রস্থপ্রচারিত হয় নাই। আমার এই রোগন্রিষ্ট জরাতুর ও ক্রাস্ত 

টীবনে যদি সময়ে কুলায়, ভক্ত-প্রদঙ্গ গ্রস্থাবলীর অন্ততক্ত কারয়া 

ক খণ্ডে এই ত্রিমু্ডির চিত্র-রচন। করিবার একান্ত বাসন! আছে। 

উহা পূর্ণ *ইবে কিনা, যিমি পূর্ণ করিবার একমাত কর্ড, তিনিই 
বলিতে পারেন। বর্তমান থণ্ডে প্রসঙ্গতঃ যতটুকু দরকার, আমি 

টতাহারই সং ক্ষপ্ত আলোচনা ক'রয়াছি। 

শ্র্প সনাতনের মত অসাধারণ ধীশাক্ত-সম্পন্ন পণ্ডিত ও কবিদিগের 

'অতীব দ্রব্ধং গ্রন্থ নিয়ের সমালোচন। কগা কোনক্রমে আমার সাধ্যায়ত্ত 

নহে, অথচ জীবন-বৃত্তের সম্পূ্তার অনুরোধে উহ্নাব্র কিছু আভাষ না 

দিলে চলে ন।। ম্তরাং স্থৃলকথায় “সই মহাম্নাধা দিগের উদ্দেস্তেরও 

যতটুকু আম বুঝিতে পারিয়াছি, আত সংক্ষেপে তাছাহ মাত্র দিয়াছি। 

,সাধার পাঠকাদগের জন্যই এই ভক্জ-চরিত পাথত, তত্দশী পণ্ডিতের 

[না নছে। তবে বিষয়ানুরূপ করিবার উদ্দেশ্যে ভাষার যতটুকু গাসতীধা 

রং করা বাঞ্ছনীয়, আমি তাহারুই চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কাক্সতে 
গিয়া ভাষ। যাহাতে নীরস কর্কশ না হয়, ততপ্রতি তীক্ষ দৃ্ি রাখিয়াছি, 

ফল আমার শকঞ্ষি এবং ভাগ্যের অনুরূপহ হছয়াছে, তাহার উপর আমার 
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কোন কথা নাই। বিনয়ের খনি কবিরাজ গোস্বামী যাহা অতিরঞ্জিত 
করিয়। লিখিয়াছেন, আমার £বলায় তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। 

“আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা ট্ুনি। 
সে যৈছে তৃষ্ায় পিকে সমুদ্রের পানী ।” 

আমিও সেইরূপ এই ভক্ত-চরিত্র-সমুদ্রের কপামাত্র পান করিবার 
প্রয়াপী হইয়া এই কুদ্র চরিতাখ্যারিক! লিখিয়াছি ইহাতে আমার. 
কৃতিত্বের পরিচয় কিছু নাই, অনর্থক আকাঙ্া, যথেই আছে। যে শাস্ত্র 
জ্ঞানের বলে এই কার্যে প্রবৃন্ত হওয়া চলে, যে লিপি-কুশলতার ফলে 
হবদয়ের আথেগময়ী ভাষায় এইরপ গ্রস্থ লিখিতে হয়, তাহার বিন্দুমাত্রও 
আমার নাই, ইহাই বারংবার বণিতেছি। আমি সভয়ে সঙ্গললেত্রে 
দেবতার প্রতীকে তুলিকার্পণ করিয়াছিলাম, গ্রস্থ-সমান্তি কাঁলেও বুঝিতে 
পাঁরিতেছি মা, চিত্রকার্ধং কোনক্রমে শেষ হইল কিনা। ভক্ত-পাঠকের! 
রূপা করিয়! অস্পৃশ্যের এই ম্পর্শাপরাধ ক্ষমা কারবেন। আমি নিট 
পাঠকের পদরেণু মন্তকের ভূষগ করিয়। ধন্য হইব । 

এই গ্রন্থরচনা কালে আমি যে সকল মহাগ্রস্থের আলোচন! 
করিরাছি, বাহ! হ্হতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়! আত্মমত সমর্থন ব। গঠন 
করিয়াছি, তাহার উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে সর্কন্র যথাস্থানে আছে, পৃথক দিবার 
প্রয়োজন দেখি না। গ্রস্থোক্ত কোন কোন চাঁরত্র লইয় বাঙ্গালা ভাষায় 
যে সব নাটক লভেল র'চত হক্াছে, ততপ্রতি আমি দৃষ্টি করি নাই 
বটে, কিন্তু জীবন-চরিত রূপে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক ভক্তলেখকগণ 
কর্তৃক বিহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আমি দেখিয়াছি কোন কোন 
গ্রন্থ হইতে আমি খণ গ্রহণ করিয়াছি এবং তজ্জন্য সেই সকল গুস্থকার বা 
প্রবন্ধ-লেখকদিগের নিকট নি?তিশর কৃতজ্ঞতা জানাইতেহি। কাহারও 
কোন ব্যক্তিগত অস্থকুল মতের সঞ্চালন পাইলে, তাহ! মাথায় করিয়া লইয়া 

জনিত 254 
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পষ্টজ। স্বীকার করিয়াছি। আমার আকরশ্্রস্থসমুষ্চের মধ্যে শ্রীচৈতন্য- 

চরিভামুত গ্র-স্থর মতই দর্বাগ্রে গ্রহণ করিস্থাছি। উচ্থার অভাব হইলে তৎ- 

পূর্ববর্তী বা পরবর্তী তক্তজনাদৃত অন্য গ্রস্থের শরণাপন্ন হইয়াছ। তত্মধ্যে 
সুবিখ্যাত হ্বীচৈতন্য-মঙ্গল ও গীতৈতনা-ভাগবত ত বটেই, ঈশান নাগর- 
কৃত শ্রীমদ্ধৈ৪-প্রকাশ এবং জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলও উল্লেখযোগ্য ; 

1 অ'র পরবর্তী যুগের নরহরি চক্রবত্তি-প্রবধীত ণতক্তিরত্বাকর* ও “নরোতম- 

বিলাক", নিত্যানন্দ দাল-বিচিরিত “প্রয-বিলাসঞ, মনোহর দাস কৃত 

অন্রাগবন্লী ্বষণদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদ্দত প্ভক্কমাজ” এবং 

অন্যান্ত নির্ভরযোগ্য বৈষ্ণবপ্গ্রন্থের পাহাধা লইয্াছি। ক্দাধুনিক গ্রন্থের 

| মধ্যে মভাত্ম। শিশির কুমারের “অমিয় নিমাই চরিত, “নরোতম-চরিত” ও 
"প্রবোধানন্দ-গোপাল ভট্ট” এবং জ্ীরদিক মোহন বিদ্যাভূষণ কৃত *্রীমৎদাস 
গোস্বামী”, ভক্ত-লেখক শ্ইঅচু।ত বাবুর “গোপালভট্র-চরিত* আমর 

পথ-প্রদর্শকরূপে সমাদর করিয়াছি ' জউপুণিনবিহারী দত্ব-লিখিত 

প্ন্দাবন-কথা* এবং উ্ব্রজমোহন দাস-প্রকাশিত পট্রীত্রজর্দণ 
আমাকে অনেক সন্ধান দিয় চিরানুগৃশীত করিয়াছে উদ্নিথিত ও 

অনুল্পিদিত নকল গ্রন্থাপিকারীর নকটই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 

বিজ্ঞাপিত করিতেছি । 

একাস্ত ইচ্ছা! এবং প্রসভৃত চেষ্টা থাকিলেও আমি এইু মুত গ্রস্থকে 

সম্পূর্ণ ভ্রযশূন্ত করিতে পারি নাই। বঙ্গীদ্প মুদ্রাকরের পক্ষে বৌধ হয় 

তাহা! সম্ভবপর নহে। পুস্তকথানি বৎসরাধিক কাল বনতুস্থ ছিল। নব 

ট্রি সময়েই যে ছাপার কার্ধা চলিয়'ছে তাহা নহে, মুদ্রাকরের স্থুষোগ মত 

সময়ে সময়ে নৈবক্রমে কয়েক ফণা করিয়া কর্ষ্য অগ্রসর হইয়াছে 
আমাকে বহুদুরে মফস্থণে বসিয়া প্রতি ফর্মমার ছুইটি করিয়া প্রুফ নিজেই 
দেখিতে হইয়াছে এবং দ্বিতীয় প্রুফের সঙ্গে মুদ্ধণের আজ্ঞা দিতে 

ভিটিনিলেশল 
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হইয়াছে, ইহাতে মুদ্রিত হইবার পুর্বে শেষ ভূল গুলি সম্পূর্ণ সংশে।ধিত 
হইল কিনা, তাহা শ্বচক্ষে*দেখিতে পারি নাই। ছুই একটি অক্ষরের 
বিচাতি যাহ! হইয়াছে, পাঠকের! সহক্ষে ধরিতে পারিবেন। কিন্তু কয়েক 

স্থলে তারিখের ভুল ঘটিয়াছে, তজ্জন্য শুধু মুদ্রাকর নহে, আমি নিজেও 

দায়ী। বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সময়ের পৌর্বঝাপর্যা নিণর করা অতীব তুষ্তর 

ব্যাপার। স্থলে স্থলে উহার সমাধানই করিতে পারি নাই, তবে চেষ্টার 

ক্রুটি হয় নাই। কয়েকটি বিশেষ ভ্রাস্তির কথ] নিয়ে উল্লেখ করিতেছি, 
পাঠকেরা উহা সংশোধন ক্রিয়া পড়িবেন।* আমর অজ্ঞাতসারে 

বা অজ্ঞানতা দোষে আরও নানাবিধ ভ্রান্তি যে ঘটে নাই, তাহ! বলিতে 

পারি ল। সন্থদয পাঠকবর্গ দয়! করিয়া জানাইলে বারাস্তরে সবিচারে 

উহা নং.শাধন করিব । 

* পরিশেষে বক্তব্য এই, এই গ্রন্থ রচনা কালে অশেষ শক্তিভাজন 

লোকনাথ-বংশাবতং মহানহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ ভর্কবাগীশ 
মহোদয় নিয়ত স্লামাকে আশীষ ও আশ্বাস দানে উৎসাহিত করিয়াছেন, 

ওজ্জন্য ভক্তিপ্রণত হইয়া তাহার নিকট সব্বান্তারক কৃশ্জ্তা 

জানাইতেছি | এহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদ কতিপয় পাঠতকরও এবস্থিধ 

ভক্ত-চরিত পাঠে প্রত্নত্তি ভয়, আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব । 

দৌলওপুর কঞ্গুজ ] তক্তচরণ সতয় শরণাগভ 

১লা পৌষ, ১৩৩৩ আীনহাশচত্্ মিহ 
| 

₹ ৯১ পৃ ৬ পংক্তিতে “১৪৩৮ শক। ১৫১৭ এছ স্থলে ১৪৩৭ শক, ১৫১৬ খুঃ 

হইবে; ১২২ পৃঃ নোটেরু শেষ পংক্তিতে এবং ২৪১ পৃঃ ৬ পংকিতে ১৫০৪ গুলে 
১৫০০ হইবে! ১৭১ পৃঃ ১ম পংক্তিতে রূপা সংল সনাতন এবং হয় পংক্জিতে 

“সাক্ষাৎ পাইয়া”র পর 'জ্ীরপ” বনিবে। ২৪৬ পৃঃ ৬ঠ গর্রক্জিতে "দুরঠকরণ” হলে 

শ্দীকরপ” এবং ২৫৮ পৃঃ নোটে ওয় পািন্চে “১৫১৮ শকেশ হউবে। 
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নব ৃন্দাবনের ূর্বাকথা ৩ 

জন বীয় রসি ক্ষতয়নূপতি বাতির পত্র বছর অধস্তন বাদবগণ 

থুরার অধিবাসী হন। এ যাদবদিগের বৃি-শাখায় প্রকৃষ্ণের মাবি্ভাব 

হইয়াছিল। তখনকার মথুরার রাজা কংস বাঁদবদিগের ভোজ-বংশীয় 

অন্য শাখাভুক্ত । কংস ও শ্রীরুষের সংঘর্ষকাঁল হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন 

উভয় স্থানের 'প্রসিদ্ধি বাড়ে । বৃন্দাবন মধুরারই একাংশ বলিলে চলে। 

স্হা! পূর্বেও ছিল, এবং এখনও আছে; মধ্যে কতকাল ইহার কীর্তিকলাপ 

বিলুপ্ত ও বিশ্বৃত হইয়া গিয়াছিল। ছাপরযুগ হইতে শরক্ষ্ণলীলার আদি- 

ক্ষেত্ররপে পুণাসগিলা যমুনার উভয় কুলে বনু দুর বিস্তুূত অসংখ্য পল্লীর 
রেথু-পরমাণু একরপ অলামান্ত পবিত্রতা লাভ করিয়া ধ্ হইয়াছিল । 

মহারাজ যুধিষ্টির যখন অঞ্জ,ন-পৌন্র পরীক্ষিৎকে বাজযভার দিয়া 

্াতৃগণ লহ মন্াপ্রস্থান করেন, তখন মথুরাঁমগুলে পীর প্রপৌল্র 
বজনাভকে তিনিই রাঙজ-দিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বান। বজনাভ মাতৃ 

মন্তায় প্রপি তামহের স্মতি-পৃজ! চিরস্থাক়্ী করিবার জন্ত, গোবিন্দ, ৮মদন 
গোপাল ও ৬গো পীনাথ প্রভৃতি শ্রবিগ্রহের স্থষ্টি করিয়। উহাদের পৃজা- 

পন্ধতি প্রবর্তিত করেন। সঙ্কে সঙ্গে শ্রীরুষ্ণের লীলাস্থল সমূহ তীর্ঘক্ষেত্ররূপে 
প্রকাশিত হয়। পরে সর্বধ্বংদী কালের কঠোর হস্তের ক্রীড়া-কৌশলে 

কখন্ কি ভাবে সে কীর্তি-চিক্ষগুলি বিধ্বস্ত হইয়া লোক ক্যেচনের অস্তবাল- 

বর্তী হয়, যুগযুগাস্তরের অন্তরালে বলির! তাহা নির্ণয় করিবার উপায় 
নাই ॥ 

দ্বাপর যুগ বিগত হইলে কলি আদিল। ক্রমে হিন্দুর ধণ্ম যজ্জসর্ব 

হইয়া উঠিপ, কর্মীর অভাবে যজ্ঞের ফলত গ্রিফল হওয়ায় কর্মকাণ্ড 

ষজ্জাহীন হইতে লাগিল । বন্থকাল পরে মগধে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম দেখা 
দিল?) ত্যাগ ও অহিংসার আদর্শ দেশময় ব্যাপ্ত হইল। হিন্দৃত্বের সহিত 
বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষ চলিল, বৌদ্ধধন্মের সংযম নয়মের সহিত সেবাব্রতের 



৪ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী । 
শাপলার সি সপ লা লামা সিল তি সস লালা লিপস্টিক িলসটতস্চি সিসিটিভি লাশ্স্তিল নদ পপ পসরা সি 

সঙ্সিলন হওয়ায় নৃতন ভাব-তরঙ্গ পরবর্তী কালে ভারত প্লাবিত করিয়া 
দেশ দেশাস্তরে বিস্তারিত হইতৈ লাগিল। চৈনিক পরিব্রাজকের! মথুরাকে 
বৌদ্ধনগরী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সংঘর্ষের ফলে হিন্দুর 
কত প্রাচীন তীর্থ শ্মশানে পরিণত হইল, কত নুতন স্থান বেদ্ধ-পতাকার 

নিয়ে স্তুপ ও মন্দিরাদিরূপে শিরোভ্তলন করিয়া গৌরব ঘোষণা করিল। 
যথুর মণ্ডলে এই সংঘর্ষ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। হিন্দু বৌদ্ধের 
কলহ যে মথুরা-ধবংসের অহ্নতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বন্দাবন কিন্তু পৌরাণিক নেও বনই ছিল। স্বক্ক-পুরাপের অন্তর্গত 

মথুরাখওড দেখ পাই 

*বুন্দাবনং স্ুগহনং বিশালং বিস্তুতং বন্ু। 

*. *.. মুনীনামাশ্রমৈঃ পৃর্ণং বনতবৃন্দসমন্থি তম্ 1৮ 
আর ৮৪ ক্রোশ পরিমিত স্থান লইয়া এই বিশাল বন অবস্থিত। এখনও 

ইহার দ্বাদশটি বন ও চতুর্বিংশ উপবন তীথস্থানে পরিণত | পুর্বকালে 
এই সব বনভাগে মুনির আশ্রম ছিল, সাধকের! নিজমনে সাধন ভজন 

করিতেন, আর জঙ্গলের মধ্যে আভীর প্রভৃতি অন্থক্নত এবং অন্ত বন্ত- 
জাতির বাসভূমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। শেষে পশ্চিমপীমান্তের গিরিপথ 
দিয়া যখন মুদল্মান-বাহিনী ধন লুষনের প্রত্যাশায় দলে দলে ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিতে লাগিল, মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে বলিয়া সে লব আক্রমণের 
ফল বৃন্দাবনের উপর ফলিতেছিল। গজনীপতি মাহমুদ যখন বহুদিন ধবিয়া 
মথুরা! লুঠন করেন, দেব-বিগ্রহ ভগ্ন করিয়। ছূর্ভেন্ভ অন্রাংভদী মন্দিব সমূভ 
তৃমিসাৎ করেন, তখন রুন্দাবনও ফলভোগে বঞ্চিত হয় নাই। বুন্দাবন- 

পরিক্রমার অন্তর্গত একটি বনের নাম মহাবন। উহার রাজা মা মুদের 
নিকট পরাজিত ও পদানত হইয়া বক্ষ পান নাই) তিন যখন প্রঙ্কা- 

বর্ণের দারুণ হত্যাকাণ্ড নম্ম,থে দেখিলেন, তখন নিজ স্ত্রাপৃতরের ভত্যাসাধন 
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শ অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা নিজের উদ্ধার মাধন করেন। সে  দৃসত 
খয়! বৃন্দাবন হইতে বনুলোক পলায়ন করে। ক্রমে পাঠানের। দিল্লী 

ড় প্রভৃতি নানাস্থানে রাজতক্ত পাতিয়া দেশ শান করিতে লাগিলেন । 

ন্নাবনের জঙ্গল আরও শ্বাপদ-সন্কুল হইয়া রহিল। তীর্ধান্ুসন্ধিৎস্থ নির্ভীক 
াধুরা ব্যতীত দে বনে আর কেহ ভ্রমণ করিতে আসিতেন না, সে জঙ্গলে 
ধু বন্তেরাই বাস করিত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোঁড়াধিপ লক্ষণ 

দেনের সভাকবি জয়দেব যখন বৃন্দাবন দর্শনে 'আসেন, তখন বৃন্দাবন শ্ুধূ 

অরণ্যই ছিল। তাহার কোমলকান্থ পদাবলাতে বুন্দাবনের যে রসমক়্ী 

লণিতকান্তি ফুটিয়া৷ উঠিয়াছিল, তাহা কেবল প্রেম-রুসিকের কর্পনারই 
সামগ্রী। খন যেমন শ্রীবন্দাবন নির্বি্ ভক্ত সাধকের শেষাশ্রয়রূপে 

ৃ জনকোলাহলের মধ্যেও শান্তিনিকেতনে পরিণত ভইয়াছে। পাঠান রাজত্ব" 

ঢুকালে হার মে দশা ছিল না। 
বাঙ্গালীর একট! বড় গৌরবের কথ। এই, তাহারাই বৃন্দাঝনের বন- 

_ জলের মাবাদ করিয়া ভক্তির পত্বন করিয়াছিলেন “নির্ভীক বাঙ্গালী 
সন বক একদিন ভারতনাগরীর ঘ্বীপোদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি 

দ্ধ করিতে জানিতেন; সাগরপারস্থ বিদেশীকে ভাষ। ও ধর্ম দিয়া মানুষ 

ৃ করিয়া তুলিতে পারিতেন। নিভীক বাঙ্গালী কৃষক ব্াগ্রাদি- £ংঅ-সন্ক,ল 

ন্দরবন আবাদ করিয়া এখনও শস্তক্ষেত্রে সোনা ফলাইতে জানেন । 
মুর সেই অভিযানপরায়ণ বাঙ্গালা ভক্ত সুদুর অহীতের কুক্ষিতল হইতে 
রিন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ নমুন্ধার করিয়া, মোক্ষফলের প্রাপ্তি-পথ সুগম করিয়া 

দিয়াছিলেন। কোন্ কালে কোন্ বলে বাঙ্গালী ছুর্বল, তাহা কেবল 

মতীত-বিষ্ লেখকগণেরই প্রগল্ভতার মস্তব্যগত ৷ 
রর বাঙ্গালী যখন এই নব বুন্দাবনের স্ষ্টি করেন, তখন বাঙ্গাল দেশের 

ক স্বর্ণযুগ । পাঠান বিজয়ের উদ্দাম আক্রোশ প্রশমিত হইয়াছে) 



৬ শ্লোকনাথ গোস্বামী | 
সত পা সিস্মিপ সির তি পান্টি ল স্পা সি পিসি সপ, পা পা পাটি লী লস সপ 

পাঠান নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন । 

তখন বিখ্যাত হুসেন শাহ পগীড়ের সিংহাসনে সমাসীন ? দেশে শাস্তি 

প্রতিচিত) অন্নপণ্য সর্বত্র দ্লূলভ ; শিল্পকলার নমধিক উন্নতিতে বঙগদেশ 

খ্যাত। হুসেনের রাজদরবার প্রতিভাসম্পন্ন হিন্দু জমাত্য এবং কৃতী কৰি 

ও প্ডিত দ্বারা সমলক্কৃত | নবদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি বহুস্থানের 

শিক্ষাসদনে সহত্র সতজ্র বিদ্ার্থীর জ্ঞান-পিপাসা* মিটিডেছিল। বাঙ্গালী 

কোন বিষয়ে প্রমুখাপেক্ষী ছিল ন;। একমাত্র ধর্মক্ষেত্রে নানাবিধ 

ব্যতিচার ও অবনতি দেখা বাইতেছেল । এনন সময় নবদ্বীপ শ্রীগৌরা্গদেবের 

আবিভাব হইল |. পরিণত বয়সে তাহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সকল 

সমস্ত! ও সকল বিকাঁবের অভিনব সমাধান হইয়াছিল । ইভাই, শুধু 

বঙ্গীয় কেন, ভারতীয় ইঠিঠাসের একটি নবষুগ । নে ঘুগে হতিভাপের যে 

নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার একটি প্রধান কেন্ত্র ছিল বৃন্দাবন । 

শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়িভাবে বৃন্দাবনে বাস না ক'রলেও, তাহারই প্রেরণায়, 

তাহারই বাবস্থায়,*তাহার প্রেরিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় ভ্রীবন্দা- 

বনে বাঙ্গালীর নূর্তম উপনিবেশ স্থাপিত ঠইয়াছিল। সেই পনিবেশ্শিক 

দিগের একমাত্র সাধন! ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ভক্কিবাদের তিত্বিপত্তন 

এবং লীলা-ধর্ের প্রবর্তন । 

সেই ওপনির্বিশিকদিগের অগ্রদূত হইয়াছিলেন__প্ীলো কনাথ গোস্বামী ; 

ছায়ার মত তাঁভার সহচর ছিলেন, অন্ত এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-_শীভগর্ড 

গোস্বামী । ক্রমে গৌড়াধিপের অমাত্যপর পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল বেশে 

নেই ধনব'নী তইয়াছিলেন সর্বত্্যাগী ব্রাহ্মণ ত্রাতৃদ্বনন শ্রীরূপ ও শ্রীদনাতন 

গোম্বারী এবং উচাদের ত্রাতুষ্পুহ্ন পঞ্ডিতকুলপঠি শ্রীজীব গোস্বামী । 

দাক্ষিণাত্য হইতে আপিয়া বাঙ্গালী ভাবাপন্ন হইয়/ছিলেন বৈষ্ণব স্বৃতিশাস্- 

কার ভক্তপ্রবর ঈ/গোপাল ভষ্ট এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আদিলেন ভাগবত 
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নব বুন্দাবনের পুর্ববকথা! । 

ভারতবর্ষ পুণাতূমি । অতি প্রারীনতম যুগ হইতে এদেশে আদি 
দভ্যতার প্রথম বিকাশ হইয়াছিল । অবস্থান ও অবস্থার গুণে, নিসর্গ 

ঈন্দরীর নুদৃষ্টি-প্রভাবে এদেশের অধিবাদীকে আধ্যাত্মিক করিয়াছিল! 
চাহারই ফলে, এই দেশের রমণীয় শৈলসান্থৃতলে, 'প্রসন্ননবিলা শোত- 
তীর কুলে ব হাস্ময়ী প্রক্কৃতির চিরভরিত বৃক্ষবর্ধারীর ধ্শীতল ছায়ায়, 

[খন যেখানে নান! ঘটনা-ৃত্রে শইভগবানের লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, সেই 
ানকেই পুণ্যতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীর মত তীর্থদর্শনের 
পানা কোন জাতির নাই। সেই পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া, প্রকৃতির 
শিট বিশিষ্ট প্রচ্ছদ পটে ইমৃস্তির সত্তানুঞব জন্ত ভক্ত সাধকেরা তীর্থে তীর্থে 
বেত হইতেন, কত জনে সর্ধত্যাগী হইয়। সেইস্থানে ভবলীল! সমাপ্ত 

[তেন তাহাদের পদরেণুক্ষে, ক্ঠাহাদের নয়নাশ্রুতে, তাহাদের শ্বাস" 

'ধাসে তীর্থদমূহের শক্তিসম্পন বৃদ্ধি পাইত, গৌরব-প্রতিভা। পরাকাঠায় 



জ্রীলো কনাথ গোস্বামী 

পৌছিত। তীর্থসমূহের মৃত্তিকায় ও জল-বাতাসে ভক্ত-সম্প্রদায়ের 

বৈদ্যুতিক শক্তি অলক্ষ্যে লুকাইয়া থাকিত । যুগধুগাস্তর ধরিয়া এই শক্তির 

সঞ্চয় হইত ১ তাই পরমপিতার কাকুণ্য ও পক্ষপাতিত এই সকল স্থানের 
প্রতি আকৃষ্ট হইত । সেই সব প্রাচীন যুগে, গৃহী ধনজন ছাড়িয়া! বনে 

আঙিতেন্; জীবনের অপরাহে বনেই বান করিতেন, তথায় জীবন শেষ 

করিতেন। অরণ্যেই এদেশের ব্রহ্গতত্ব নিরূপিত হইয়াছিল, অরণোই 

এদেশের সারপগ্রস্থ “আরণ্যক” শাস্ত্র বা উপনিষদ রচিত ও প্রচারিত ভইক়া- 

ছিল। অতি পূর্বকাল হইতে খধিগণের সভা বসিত নৈমিষারণো, সাধু- 
গণের সাধনপীঠ ছিল আনন্দকানন কাশীধামে বা শ্রীবৃন্দাবনে | এমন কত 

অরণ্য, কত বনই যে :এদেশের সাধনাসন ছিল, তাহ বলিবার নভে। 

[খানে আমর! বৃন্দাবনের কথাই বলিতেছি। 

শবৃন্নাবন হিন্দুভারতের একটি প্রধান তীর্থধাম। ইহ! ব্রজমগ্ডুল বা 

চীন শূরসেন রাজ্যের অন্তর্গত। এই প্রদেশে যখন পর্যন্ত আর্ধযজাতির 

[তি হয় নাই, তখন মধু নামে এক দৈত্য বাস করিত। এই মধুর 
্র লবণ মহারাজ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে তদীয় ভ্রাতা শত্রু কর্তৃক 

বজিত ও নিহ্তহয় ৷. তখন হইতে সেই মধু দৈত্যের নির্দিতি নগরী-_ 
ধুপুরী বা মধূরা আধ্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয় * এবং তথায় আধ্যবংশীয় 

শুরসেন জাতির বসতি হয়। মধুরা নামের অপত্রংশেই মথুরা হইয়াছে । 
এক সময়ে ইহার শক্তি সমৃদ্ধি এত বর্ধিত হয় যে; ইহার অনুকরণে 

দাক্ষিণাত্যে এই নামে একটি দ্বিতায় নগরী স্থাপিত হয়। এখনও মে নগরী 

মধুর বা মাছুরা নামে ঠারিচিত থাকিয়! পুর্কথা ম্মরণ করাইয়া দিতেছে । 

ঈ. “ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুর! দেব নির্মিত ।'! কামায়ণ; উত্তরকাও । ৮৩ 

** হরিবংশে (৯৫) আছে, শত্র্ধ মথুক্জ,নামেই পুরী পিশ্বাপ খরেন। রামারণে 

মথুরা নাম নাই, মধুরা নামই আছে। হারবংশ ও মহাভারতে মথুরা নামই দেখ! যায়। 



নব নি ক | " ৭ 
সিশাসিলন্খক ধরগালা পপির পোনা উপমা 

ঠক পরম তগ্নবত প্রীরদুনাথ ভর | আর ই্গৌরানগের « অন্তধ ধানের পর 

[বনে আসলেন সগ্তগ্রামের লক্ষাধিপততির পুত্র, সর্ঝ ত্যাগী, কায়স্থৃকুল 
[ণ শ্রীরঘুনাথ দাম। ক্রমে আরও কতঙ্জন আমিয়াছিলেন, খ্যাতিমণ্ডিত 

ছইয়। দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ কেই গোস্বামী আখ্যাও পাইয়া- 

ছিন। কিন্তু ইহারাই সর্বপ্রথম এবং গোম্বাযিপাদগণের মধ্যে সর্ব- 

প্রধান। ইহাদের মধ্যে শরীতৃগর্ভের কথা বাদ দিলে, অপর দাতজন 
' গোস্বামীই শ্রীবন্দাব্নর গুরুসমপ্রদায়ের আদিপুরুষ । ক্রমে আমর! এই 
সাতজনের কথাই বলিব। তন্মধ্যে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী সর্বাগ্রে 

বন্দাবনে আমেন বিয়া তাহার কথাই সর্বাগ্রে বলিয়। লইতেছি। 



ব্ীলোকনাথ গোস্বামী । 

শ্্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎংসমন্থিতং। 

পদ্মনাভাত্বজং শ্রমল্লে কনাথপ্রতৃং ভজে ॥৮ 

[ ১ ] 

পতৃ-পারচয়। 

১৪৩১শক | অগ্রহায়ণ মাস। শ্রাগৌরাঙ্গদেবের বয়দ ২৩ বৎসর 

মাত্র।' তিনি তখনও সর্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই । তিনি অল্প বয়সে 

দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহার পাঙ্তোর খ্যাতি দেশবিদেশে 

ছড়াইয়াছে, নবদীপ নগরে চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনাও করিতেছিলেন। 
কিন্তু সম্প্রতি তা৷ ছাড়িয়৷ দিয়াছেন এবং প্ীকঞ্ণনামকীর্তনের মাহাত্থা 

প্রচার করিবার আয়োজন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ৮গয়াধামে 
মধ্বাচার্ধয সম্প্রদায়তৃক্ত বৈষণবগুর পাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 

করিয়। &ষ্ণকে উপান্ত দেবতা করিয়াছেন এবং তাহার মাধুরয্যলীলা 

বিকাশই নিজ জীবনের প্রধান সাধনা বলিয়! স্থিরীকৃত করিয়া 

লইয়াছেন। 

হ্কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রবৃন্দাবন তখন তাহার করনা-নেত্রে সমুস্তাসিত। 

সেক্ষেত্রের লৃপ্তকীন্তি উদ্ধার না ক!রলে, আদর্শ প্রদর্শিত হইবে না, 
শ্রীমন্কাগবতোক্ত শ্ৃতি-কাহিনী ছুর্বাল ও মলিন হইয়া পড়িবে, ইহাই মনে 

করিয়া তিনি বৃন্দাবনধামের সমুদ্ধারের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। গানে, 



পিডৃ-পরিচয় | | ৯ 
টি সি সিটি তাস রর ভাসি শিস লস এ, লা কাপ ও পরল সি পাস পা পিসি পিপি নী হ বি শর্ট পাস পাস্টিতিকি পাশ্ছি পস্প্লাি পাস পি লাস পি লি শনি লট করি লেস লি, তা 

কীর্তনে, এমন কি, নাট্যাভিনয়ে এই বনদাধননীল। অইয়াই তিনি ৬নবদীপে 

বাস্ত ছিলেন। নিজের অদূর ভবিষ্যৎ জীবলে তিনি কোথায় অবস্থিতি 

করিবেন, তাহা তখনও শ্বির ছিল না, কিন্তু এবুন্দাবনের প্রতি মন 

টানিতেছিল। এমন সময়ে হ্লোকনাথ চক্রবন্তী নামক এক প্রতিভান্বত 
চক্জ ব্রাহ্মণ যুবক তাহার ঙ্গ-পিপান্থ হয়া! নবদ্বীপে উপপ্ভিত ৪হহেন। 

মানু শ্রগৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত স্থির হবল। উপধুক্ত পাত্র সমাপাগত ভইবা- 
তর 'তনি সন্কল্প-সিদ্ধিধ্ধ জন্ত এ£ লোকনাথকে তখন বুন্দাবনে পাঠাই- 

লন । তাহাকে ছু'দশদিনের জন্তও নবন্বীগে অপেক্ষা করিতে দিলেন 

রা এই লোকনাথ কে, তাহাই আমরা একণে দেখিব | 

যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমায় তালখড়ি গ্রামে, পদ্মনাভ 

ক্রবত্তীর রসে ও লীতাদেবীর গর্ভে লোকনাথ চক্রবত্তী জন্মগ্রহণ, 
ফ্ররেন। নরহরি চক্রবর্তী-প্রণী ত প্রসিদ্ধ “ভক্তিররাকর” গ্রন্থে দেখিতে 

শ্যশোহর দেশেতে তালগৈড়া গ্রামে স্থৃতি 

মাত। সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবন্তী।* (১ম তরঙ্গ) 

(৯. নরহারর অন্ত গ্রন্থ 'নরোতস-বলাষে (১ম বিলাস) তাজগড়ি আছে। 

হারই অনুধ্ন কাগয়া [নত্যানন্দ দাসের “'প্রেম-বিলাসে" (৭ম বিলাস । এবং 

ধুনিক কালে দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" । ৪র্থ সং, ৩২$পৃঃ) তালগাড় 

টম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা তালখড়ি হইবে; স্বগীয় 1শির কুমারের 

টিনরোতন-চারতে'' (১পৃঃ) তা লখড়ি-জাগলি গ্রাম উল্লিখিত হইয়াছে । পুর্বে তাল- 

[ডর সংলগ্ন কোন জাগলি গ্রাম ছিল কিনা জান না। এখন নাই। তাজখড়ির ছুই 
ফ্রীশ পুববদিকে জাগলা নামে একটি খ্রাম অছে। 

প্রাচীন ব্রঙ্ষ* কুলগ্রন্থে বর্তমান তালখাড়র প্রসিদ্ধ ভট্টাচাধ/দিগের বংশাবলীতে 

টু ত চক্রবন্তা ও তৎপুজ লোকনাথের নামু আছে। লোকনাথ যে চৈতন্তের পাষদ 

 হাহাও তাণখড়ির ভটাচাধা বংশে প্রধাদ চালতেছে। 



ই ... শ্ীলোকনাথ গোস্বামী 

এই তালগৈড়া বা! তালগড়ি প্রকৃতপক্ষে ভালথণ্ডী বা তালখাড় গ্রাম 
উহা! মাগুরা হইতে ১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পদ্মনাভ চক্রবত্তী 
ভরঘ্বাজ-গোত্রীয় প্রসিত্ধ কুলীন । তাহার বংশীয়ের পকাচ.নার মুখটি, 

ভাঁকরের সস্তান” বলিয়া! পরিচিত। এই পরিচয়ের অর্থ কি, বলিতেছি। 

কান্তকুকজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্ততম শ্রীহধ বঙ্গীয় ভরদাজ 

গোত্রীয়দিগের আদি তৎপুত্রশ্রীগর্ভ গণ্দাতীরে মুখটি গ্রামে বাস করেন 
বলিয়া মুখটি গাঞ্ি (গ্রামীণ) বা সহজ ভাষায় পুধটি আখ্যা পান। 

শ্ীগর্ভের অধস্তন ১১শ পর্য্যায়ে * উতসাহও গরুড় মহারাজ বল্লাল 
সেনদেবের সভার নির্দোষ কুল-মর্যযাদ। পান। মহারাজ লক্ষণ সেনের 

সময়ে উৎসাহের পুত্র আহিত ও অভ্যাগত প্রধান কুটীন বলিয়া 

স্থিরীক্ুত হন। লক্ষণ সে'নর পৌল্র পুর্ববঙ্ধাধিপ রাজা দনৌজমাধব ধন ও 
রাজসগ্মান সবার! কুলীনধিগকে প্রতিপালন করিতেন। উল্লেখিত: 

আহিতের পৌন্র শিল্পো বা শিরোত্ধণের তিন পুত্র ছিল :-_নৃসিংহ, 
রাম ও গ্যাকর: ব] দিবাকর) তন্মধ্যে নৃসিংহ দনৌজ যাধবের মহাপাত্র 
ৰা মন্ত্রী ছিলেন। -”ফু'লের মুখুটী” কবি কৃত্তিবাস এই নৃদিংহ ওঝার বুদ্ধ 
প্রপৌত্র। তত্প্রণীত রামায়ণের আত্মবিবরণ হইতে জানা যায়, পূর্ববঙ্গ 
বিপ্লব জন্ত নৃসিংহ গঙ্গাতারে আপিয়! ফুলিয়। ক্রমে বাস করেন11 মধ্যম 

* বংশধারাৎ এই :--উ্হব- গর্ভ আ,নবাস-_দেধা(তাথ--আবর--[১ বিক্রম 

_কীক--বাধৃ- গুয়ী বা প্রাপেশ্বর__মাধবাচাযা--কোলাহল--উৎসাহ ও গকড়। 

1 “বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অগ্তির 

বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল! গঙ্গাতীর 1” 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্ঘ সং, ১২৩ পৃঃ ২ 

সমন্উদ্দীন ফিরোজ শাহ বখন লক্্বপাবতী :বা গড়ের রাজ! (১২৯৭-১৩১৮ খুঃ) 

তখন তাহার ছিতীয় পুন গ্রিয়াস্উদ্দীন বাহাছুর শাহ বর্ণ গ্রাম জয় করেন। সেই বুধ | 

বিগ্রহের সময় আনুমানিক ১৩১* খঃ অন্ষে নৃসিংহ ফুলিয়ার় আসেন। 



পিতৃ-পরিচয় | ১১ 
পি লা লাকি পি লা নল. শে স্পিিিসি শে এসসি প্রাক্তন লরি রা সীপিশরিসস জি শী বির ওসি, লী দল লিলা লিল লা ও সিসি লিলা সো পপি লা তা 

তা রামও সেইখানে আসেন এবং কনিষ্ঠ গ্ভাকর বা দিবাকর কাঞ্চন 

বা কাচা গ্রামে ববতি করেন। এইজগ্ গ্যাকরের অধস্তন বংশ- 

বেরা “কাচনার মুখটি গ্ভাকরের সন্তান” নামে প্রচারিত। গ্যাকরের 
1র পুত্র চক্রপাণি, হলধর, নীল ও নারঙ্গ। সারঙ্গের কয়েক পু্রির 

মধো দুইজনের নাম পাওয়া যায়--বিজয় ও ধর্শা। ধর্ম যশোহর জেলায় 
ডল মহকুমায় চিত্রানদীর তীরৎন্তী তালেশ্বর গ্রামে উঠিয়া যান। * 

র্থের পুজ পুরুযোত্বম, - হৎপুভ্র জগন্নাথ ঘটক, তৎপুক্র গোবিন্দ এই স্থানেই 

বাস করেন। গোবিন্দের প্র পদ্মনাভ বা পরমানন্দ নানা উৎপাতে 

চালেশ্বরে তিটিতে না পারিস! তথা হইতে উঠিয়া গিয়া মাগুরার নিকটবর্তী 

॥ নড়াইল হইতে *1৭ মাইল দুরে চিত্রাতীরে মাঝপাঁড! নাক পুরাতন ব্রাক্ষণ-পল্লী 

(বর্তমান। ইহারই সংদগ্ন একটি খালের অপর পারে তালেশ্বর গ্রাম। সেখানে এখন 

কয়েকঘর নিয়শ্রেণীর লৌকের বাস আছে, ব্রাহ্ষণের বাস লাই 1 সম্ভবতঃ মাঝপাঁড়াও 

তখন উক্ত তালেশ্বর গ্রাযের একাংশ ছিল, মধাপাড়া এখন মাঝপাড়। নামে খাত 

হইয়াছ্ধে। “মাঝপাড়ার ভরদাঁজ” বংশীয় ভষ্টাচাষ্গণ সমাজে খ্যাতিসম্পন্ন এবং 

তাহারাও তাঁলখড়ির ভষ্টাচাযাগণের অন্ত শাখা। ভট্টাচারধাগণের পাগ্ডিত্য-গৌরবে এক 

| সময়ে মাঝপাড়! কাশীর সহত তুলিত হইত। তন্মধ্যে গঙ্গানন্দ* ভট্টাচার্য; সমধিক্ক 
| বিখ্যাত। উহা রও কাচনার মুখটি, গ্াাকরের সস্তান। এই মুখটি বংশীয় কৃত্তিবাস পাত 

ষে"পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার” লিখিয়াছেন, সেস্থান এই ভালেম্বর হওয়। 

ূ বিচিত্র নে । তালখড়ি বা মাঝপাড়ার ভটাচাধ্যগণ যে বংশীয়, তাহাদের অন্য শাখা চন্দ নী- 

মল প্রভৃতি স্থানে সদন্মানে বাস করিতেছেন। সন্ভবতঃ স্বাকর বা দিবাকরের জ্যেট 

আ্রাত! রামের বংশধরগণও এই সময় এতদঞ্চলে বাঁস করেন, এবং ভম্বংশীয়র। পাঠান বীর 

ধা জাহানালির অতাচারে পীরালি হইয়া যান, এখন তাহাদের বংশধরেরা চেঙ্গ,টিয়ার 

নিকটবত্তী স্থানে বাস করিতেছেন। 
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তালখড়ি গ্রামে বাস করেন। + পুরবাসস্থান তালেশ্বরের স্থৃতিরক্ষার্থ 

তালখণ্ডী নাম হয় বা চতুদ্দিকে*তালবৃক্ষের শোভাময় প্রাচ্য জন্ত এরূপ 

নাম হইয়াছে, ভাঁহা বল। কঠিন । 
তালখড়ি অবস্থানের পর সাতাদেবার গর্ভে পদ্মনাভের &টি পুত্র হয়, 

তন্মধ্যে লোকনাথ তৃতীয়। * পুত্রগণের নাম ভবনাথ, প্রগল্ভ ব৷ পূর্ণানন্দ, 
লোকনাথ ও রঘুনাথ। তন্মধ্যে লোকনাথ আকুমার ব্রহ্মচারী এবং 

অপুত্রক। জোষ্ট ভবনাথের ধারা যশোহরের অন্তর্গত জয়দিয়া প্রভৃতি 

স্থানে আছেন। কাশ্ীরের রাজমন্ত্রী নীলাম্বর ও তীহার খ্যাতনামা ভ্রাতা ও 

কাশ্রারের ভূতপুব্ব জজ খাঁষবর মুখোপাধ্যা় ভবনাথের অধস্তন পুরুষ। 
০০৪০০ 

1 নৃসিংহের ফুালয়ার আসবার তাহিখ ১৩১০ খুঃ ধরা! গহয়াছে। তাহার কনিষ্ঠ 

জ্রাতার*৫ পুরুষ পরে পদ্মনাত | «€ পুরুষে আনুম!নিক ১৫* বৎসর ধারলে পদুনাতের 

সময় ১৪৬০ খুঃ হয়: পদ্মনাত জীঅদ্বৈতাচাা অপেক্ষা বয়সে 1২ ছু ছোট,অদ্থেত প্রভুর জনম 
১৪৩৪ খুঃ সতরাং পল্মনাভের জন্ম সন আঃ ১৪** খুঃ ধরা যায় । ঠিক এ সসয়ে ভৈরব- 

তীরে পয়ঃগ্রাম কস্বায়*পাঠান ঈলপতি খা জাহান আচির শানন কেন্জ স্থাপিত হয়। সে 

স্থান হইণ্ডে পীরালির অত্যাচার আদন্ধ হয়। সবিশেষ বিবরণ মৎ্প্রণীত “যশোহর- 

খুলনার ইতিহাস”, ১ম খণ্ডে (২৯৫-৩১২ পৃঃ) দিয়াছ। ধশ্মের বসতি স্থান হইতে পয়ঃ 

গ্রাম বেশী দুরে নহে। সম্ভবতঃ রামের সন্তানগণকে পীরাল হইতে দেখিয়াই, পদ্পনাভ 

তালেস্বর ত্যাগ করিয়! আরও ৩ত্বর দিকে তালখড়ি বাস করেন। আর এক ভাবে 

গণ করিয়াও এই ঘটনার সময় নিরূপণ করা যায়। কুত্তিবাস পণ্ডিত শিক্ষা সমাপন 

কগিয়া “ণঙুয়ার রাজ! গণেশের রাও সভার অভিদন্িভ হন এবং ভাহারই উপদেশে 

রানায়ণ র€ন! করেন। গণেশের রাজত্বকাল খুঃ পঞ্চদশ শতাবীর প্রথম হইতে 

১৪১৪ খ্ুঃ পধ)্। কুত্তিবাসের রাজসাক্ষার্কাল ১৪*৮-৯ খুঃ ধরিলে, তাহার ছুই পুরুষ 

পরবতী পদ্মনাভের সময় ১৪৬৫ ধর! অযৌক্তিক হয়না) 

* ৮ শিশির কুমারের “নরোত্তম চরিতে” এবং দীনেশ বাবুর শবজক্ডাষ! ও সাহিতো" 

(৩২১ পুঃ) লোকনাথকে পল্পনাভের একনাজজ পুলা বালয়! বার্ত হইয়াছে, উহ্থা সত্য 

নলে। 



গিনি টু 
দিনা ছি লাগি ছি তা লা 

গল্ভের বংশ আগ্ভোপাস্ত পর্ডিতের বংশ; তাহারা এখন ও  “তালখড়ির 

টাচার্য।* নাষে প্রদিন্ধ এব' সেইস্থানে বাস করিতেছেন । তালখড়ি নিবাসী 
কত্ত সম্প্রতি কাশীবানী প্রধিতযশ' পত্তিত ও অধ্যাপক এবং স্তার়দর্শন- 

াৎসায়ন ভাষ্যের অনুবাদক শ্রীসুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পঞ্মনাভি হইতে 

ঘধস্তন দশম পুরুষ; রঘুনাথের ধারা ভানি না। বল্লালী কুলীন উৎসাহ 

ঢইতে লোকনাথের বংশের উর্ধতন ও 'অধস্তন বংশলতিক1 দিতেছি £-- 

এ উৎসাহ মুখটি 
[শ্রীহ্র্য হইতে ১২৮ পর্নাযভূক্ক প্রসিদ্ধ আনি কুলীন ] 

(১৩) টে অভ্যাগভ 

উদ্ধব 
| 

শিয়ো বা শিরোভূষণ 
০7 শাপলার 

] | 

নৃপিংহ ওঝা রাম গ্কাকর বা দিবাকর 
( এ ) ( ফুলিয়া ) ( ট্যুঃ ) 

গর্ভেম্বর সার « 

ধু 
মুরারি ওবা | 
র টা বা পুরুযোত্বম 

টা না 

(২৯) কৃত্তিবাস পণ্ডিত গোবিন্দ 
| 

*(২২) পরমানন্দ বা পন্মনাভ চক্রবত্থী 
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(২২) পল্মনাভ চক্রবত্তীঁ 

মু ৃ 
(২৩) ভবনাথ পূর্ণানন্দ লোকনাথ রঘুনাথ 

বা প্রগল্ভ গোস্বামী 
রূপনারায়ণ 

| রমাকাস্ত 
1 

রখদেব (স্রাই মেল) | 
্ | রত্বগর্ভ 

ৰ | 

বলরাম রামচন্ত্র রামভ্র 
ব্রহ্মচারী ] 

কৃষ্ণকি্কর রাজারাম 

রাম সি? 

দেবনাথ সহ্শ্ররাম 
| 

নন্দকুমার 
(৩০) নীলাম্বর » খষিবর 

মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, 

1 

শ্িধর মনোরঞ্জন 
১ 

1৩১) শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ |৬ 
পন্মনাভ যখন পাঠার্থী বালক, তথন নবদ্বীপ বিগ্তাচ্চার একটি 

স্থান হইয়! টঠিয্লাছে ৷ পদ্মনাভ শিক্ষালানের জন্ত সেখানে আসিয়াভিলেদ 
চা রর ডর ফুলিয়াষ তাহার জ্ঞাতিবর্গের বসতি; উহারই সং্পিকটে শাস্তপুকে 
* তালখড়ি ভষ্টাচাধ্য বংশের বিবরণী জন্ত খ্শরচ্চগ্র রায় চৌধুরী প্রত "তরঙ্গ 

ংশ-বৃত্তান্ত” (১১৩৪ পৃঃ), জালমোহন ঢিবানিখি প্রীত "সম্ব*-নিণয়,” ২৭১ 48 
্ € 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রান্মপকাও, ১৪৫, ১৫২ পৃঃ জষট্বা। 



পিতৃ-পরিচয় ১৫ 

দ্বৈতাচার্য্ের গুহ । ভ্রঅদ্বৈত অনাধারণ পৃপ্ডিত, “বেদ-পথণনন*-উপাধি- 
ব্রী বিখ্যাত অধ্যাপক । পদ্মন:ভ আসিয়া তাহার সহিত পরিচিত 

টয়া পরে তাহার কৃপালাভ করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য বয়দে পদ্মুনাভ 

পেক্ষা সম্ভবতঃ ৫1৬ বৎসরের বড় হইতে পারেন, কিন্তু বিস্তায় তিনি অতি 

্বংস হইতেই অনেক বড়। প্ল্মশাভ তাহার নিকট শিক্ষা লাভ 

রিয়া ধন্ত হন। *পন্মনাও নন্বন্ধে নরোত্ম-বিলাসে আছে--“ প্রত 

তের অতি অনুগ্রহ যারে” 

গ্রগৌর'গ্দেবের আবিভাবে বঙ্গদেশে যে ভাবের বস্তা বহিয়াছিল, 

|অদ্বৈতাচার্য্য পুবধ হইতে তাহার প্রধান প্রবন্তক। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের 
গামাভার দীক্ষা গুরু। তিনি নিত্য তুলশী-গঙ্গাজলে ইঞ্টপুজা কূরি- 

সমর তদানীন্তন দেশময় ধন্মগ্লানি নাশ করিবার জন্য *ভইভগবানের 

বি9ভ্ভাবের জন্য কাতর প্রার্থনা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাপুরু 

লেন শ্রপাদ ঈশ্বরীপুরী । এহ ঈশ্বরপুরী শ্রীপাদ মাধন্জ্রে পুরীর শিষ্যু। 

।অদবৈতও মাধধেন্ত্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অ্বৈত ও গৌরাঙ্গ 

৪য়ই মধ্বাচাধ্য-সম্প্রপায়তুক্ত বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন। গৌরাঙ্গ হইতে 

ঘাই বা লিমানন্দ সম্প্রদায় নামে এক পৃথক শাখা হইয়াছে । * 

|অদ্বৈতাচার্ধা সে সময় কঠোর জ্ঞান-চচ্চা হইতে লোকের ফন তক্তি শাস্ত্রের 

কে ফিরাইক্কা আনিতে ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্তে 'তনি অনুবক্তদিগকে 

কিয়া আনিগ। প্রতাহ রীতিমত তাহাদের 'নকট ্রামস্ভাগবত পাঠ ও 

ব্যাখা ক্'রতেন। ইহারই নাম হইয়।ছিপ-_“অদ্বৈত-সভা 1 তিনি 
[ও শাস্তিপুরে কখনও নবদ্বীপ্সের নিজ বানাবাউীতে থা:কয়া এইরূপ 

বাখ্যা করিতেন। পন্মনাভ ও শ্ামাদাস প্রভৃতি তাহার অঞরঙ্গ 

চরগণ এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতেন্চ।* শীভাগবত ব্যাখ্যার পর কীর্তন 

1* ভাত রত্বাকর ৫ষ, ৩১২ পৃঃ। 
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হইত, পদ্মনাভ সে কীর্ত'ন যোগ দিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, তাহার 

প্রকৃতি অলৌকিক, তিনি বখন কীর্তনে যোগ দিতেন, তখন তাহার জন্তি] 
মু দেখয়। সকলে মুগ্ধ হহতেন। "অদ্বৈত-প্রকাশেশ আছে--ভক্তিযুক্ধ 

পদ্মনাভ *ভ'গবত-বরসগানে সদ! উন্মত্ত” ছিলেন । 

“দিবানিশি সন্কীর্তনে মত্ত অতিশয় 

দেখি সে নেত্রের ধারা কেব! ধৈর্য্য €য় 1” (নরোত্তম-বিলাস্ঠ 

এই নেত্রধারার বিগলিত হইয়! অচিরে প্রভু অদ্দৈতা চার্ধ্য পদ্মনাভ 

ন্রশিত্য করিয়া লন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাহার “পরমাননা নাম হয়, 

দীক্ষার পর পরমানন্দ তালখড়িতে আপিয়া বাদ করেন এবং মধো মধ 

শাস্তিপুর-নবহীপে আদিরা ভ্জি-চষ্চা করিতেন। গৃহে বসিয়াও তিনটি 

রুষ্ণকীর্ভন কর্রতেন, নন্দ্বীপের ভক্তিধারার আম্বাদন দেশের লোককে! 

ভোগ কারতে দিতেন । যেমন পন্সনাভ, তেমনই তাহার স্ত্রী সীতাদেবু 
পরম ভক্তিমতী ছিলেন । * 

*যৈছে পল্মনাভ তৈছে তার পরী নীতা । 
পরম বৈষ্বী যেছো অঠি পতিব্রতা |”: (নং বিঃ ১ম: 

এমন আদর্শ দম্পত্তীর গৃহে না হইলে কি ভক্ত-সাধকের আবিাং 

হয়? পল্মনা& যণন অদ্ৈ-চরণ প্রান্তে ভক্তিরসে বিভোর, সেই রি 

তাভার তৃতীয় পুভ্রর জন্ম হয়। ইনিই লোকনাথ, উত্তরকালে তা 

আদর্শ ভক্ত জীবনের জন্য তিনি লোকপাবন হহয়াছিলেন। 
০০০০০০০ 

* পদ্মনাত অনেক সঙয়ে সন্থীক শান্তিপুর গুরু গৃহে আলিতেন। অধৈতাচাধোর 
পত্তীর নাম এটুভা, ভাহাব গ্রিজ পরীর নামও সীতা উর নীভার মধো অনাত্ত সৌহস্. 

ছিল। পদ্মনাভ-পত্বী সীতার মুর বনঞাল পরে অছৈত-পত্থী সীতার তিহোভাব ঘটে । 
“সীত-চগ্িত্র” নাষে শেষোক্ত সুচসিত্া রম্ণীঠ একখান জীবন চারত আছে। কেহ :ধহ 
বলেন, লোকনাথ গোস্বামী উচ্ভার রচয়িত1। ইহ! বিচিত্র নহে 1” “বঙ্গভ্ঞাষ ও মাহিত্া 
৩২১ পু! 



বাল্যশিক্ষা ও বৈরাগ্য ১৭ 

0২3 

বাল্যশিক্ষ: ও বৈরাগ্য। 

| লোকনাথ শ্রগৌরাঙ্গ অপেক্ষা বয়সে ২৩ বৎসরের বড় ছিলেন। 
জীগৌরাঙ্গের জন্মকাল--১৪*৭ শকের ফাল্গুন বা ১৪৮৪ ষ্টার 
ফেব্রুয়ারী । স্বতরা॥ লোকনাধের জন্ম ১৪,৫ শকে বা ১৪৮৩1৪ 
রর টা হইয়াছিল, ধরিতে পারি। জ্গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বহু 
মিসর পূর্বে পন্মনাভ শাপ্তিপুর ইতে তালখড়িতে আদিয়া গৃহস্থ 
টিইয়াছিলেন। পঠনদ্দশায় শাস্তিপুরের লোকে তাহাকে “যশোরিয়া” 
মিলিয়া উপহাস করিত।* পাঠ শেষ করিয়া এই যশোরিয়া পরত, 
শেষে নিজ্ত ভবনে টোল খুলিয়া বিস্যাচ্চা করিতেন। . তিনি মধ্যে 
চিধ্যে শান্তিপুরে গুরুগ্রহে যাইতেন, সে অঞ্চলের সকল সংবাদ 
দানিতেন। বৃষ্ীয় পঞ্চদশ শতাবীর প্রারস্তে দেখিয়াছি, কৃঙিবাস পণ্ডিত 
্ সার্জনের জন্ত পূর্বদেশে আসিয়াছিলেন) কিন্তু ৫০ বৎসর পরে 
রী ওয়া বদলাইয়! গিয়াছিল। এখন যেমন কলিকাতা সহর বঙ্গের 
পর্দর শীবস্থান, তখন নবন্ধীপের অবস্থাও তাহাই । সেখানে কোন 
টিনা ঘটলে, তাহা দেশময় রাষ্ট্র হইস্ছা পড়িত। সুতরাং দেশের কোণে 
ট্লালখড়িতে বিয়া! পদ্মনাভ প্রীগৌরাক্ষের বাল্যনীলার অনেক কথা 
নিতেন । 
স্রীথদ হহতেই লোকনাথ প্রতিভালপ্পল্ল বালক, তিনি পিতার 
এ শিক্ষারস্ত করিলেন) শেষে ১৪১৫ বৎসর বয়সে 
রে আসিক্া ভঅইৈতাচার্যের শিষ্য হইলেন। তিনি লোকনাথের 

ন্. ঃ 

মিশোরিয়া খাত ধার তব কুপাপাত্র” জ, প্র, ১২৩ পৃঃ 

র্ 



” লোকনাথ গোস্বামা। 

পতার গুরু, এখন বয়স ৬৫ বৎসর, কিন্তু যুবকের হায় তত্লাহ শাল, | 

বন তাহার অর্ক বসও' হয় নাই। লোকনাথ তাহার চরণপ্ান্তে | 

পক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। ঈশান নাগর নামক এক নিরাশ্রক্ | 

ক্ষণ বালক পঞ্চবর্ধ বয়সে শ্রীঅদ্ৈতাচার্য্ের আশ্রয় লইয়াছিলেন ? | 

ঠাহার গৃহে পুত্রবৎ পালিত হইয়া, তাহার নিকট শিক্ষালাভ ও পরে ৃ 

ক্ষালাভ করিয়া ধন্ত হন। প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়া তিনি ্ 

ঈঈচৈতন্যদেবেরও কপালাভ করেন। ঈশান ছায়ার মত অদ্বৈত ্ 

প্রভুর পাছে পাছে ঘুরিয়া অবশেবে তাহার অস্তর্ণানের পর বুদ্ধ 

পে তাহার যে জীবন-চরিত রচনা করেন, তাহা বৈধব সমাজে দু 

মহামান্ত ও প্রামাণিক গ্রস্থ। ঈশান-রচিত সেই কবিতপূর্ণ “অদ্থৈত রর 

প্রকাশ হইতে আমরা লোকনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা৷ জানিতে পারি 

মস্তাগবতের ক্ষ্ণলীলামূৃত পদ্মনাভের অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল 

তিনি পুভ্রকেও শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শ্রী শান্্র শিক্ষা করিতে ৃ 

পাঠাইয়াছিলেন। ্রঅদ্বৈতির নিকট আসিয়া, 

“লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত। 

প্রীমভাগবত পড়ে? কৃষ্ণলীলামৃত ॥৮ 
( অ, প্র, ১২শ) 

আচাধ্যপ্রভূ তাহাতেই সম্মত হইয়া লোকনাথকে শিষ্যরূপে গ্র 

করেন। তখন লোকনাথ গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে সটীক শ্রীমস্ভাগব 

পড়িলেন। এহ গৃদাধর পরে গ্রীগৌরাঙ্গের একাস্ত অন্তরঙ্গ শিং 

হইয়্াছিলেন। লোকনাথ ও গদাঁধরের পাঠ শুনিয়া আচার্য প্রত 

আর একটি শিল্ত মহানন্দে শ্পোকার্থ কণ্ঠ্থ করিয়াছিলেন 

তিনিই গ্রগৌরাঙ্গ। এই সময়ে ভিনি প্রভু অদৈতের মিব 
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বেদাধ্যয়ন করিবার জন্ট আলিয়াছিলেন * লোকনাথ নেই পরম সুন্দর 

বিদ্ধার্থীর রূপ ও অপামান্ প্রতিভা একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন। গদ্াধর ও লোকনাথ উপয়ে তীক্ষ বুদ্ধিশালী; ভাগবতে 

তাহাদের অপূর্ব ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ 

"শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গের গুণে অতি চমৎকার 

লোকনাথের হেল ভাগবতে অধিকার ॥” 

ভাগবতে অধিকার লাভের ফল হাতে হাতে ফলিল; লোকনাথ কৃঝ 

প্রাপ্তির জন্ত ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্য তাহাকে 

কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন। শুধু তাহাই নহে, 

একদিন তাহাকে গঞ্গীগর্ভে লইয়া গিয়। নিজেই তাহাকে মন্ত্রপীক্ষা 

দিলেন। দীক্ষার পর হইতেই তীহার শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির উদয় হইল 

হখন প্রতুপাদ তাহাকে প্রকৃত তত্বান্থুন্ধান শিখাইবার জন্ত নিজ 

7 শিষ্য শ্রাগৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৌরাঙ্গও তাহাকে হাতে 

পাইয়া একেবারে আত্মসাৎ করিলেন। 

“এত কহি প্রিয় শিষ্তে গৌরে মমপিল 

শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মনাথ কৈলা ॥৮ 

তর্বধি লোকনাথ শ্রীগৌবাঙ্গের নিকট চিরবিক্রীত হইয়া গেলেন এবং 

তাহার ভাবী জীবনের কম্মপথ উন্মুক্ত হইয়া রহিল। 

* গৌরাঙ্গ পঞ্চমবষে বিস্তারন্ত করিয়া প্রথষে গঙ্গাদাস ভটাচাষ্ের 1নকট 

চারিবধকাল ব্যাকরণ, সাহিত্য € অলঙ্কার, দুই বৎপরকাঁল বিষু মি-শ্রর নিকট স্মৃতি ও 

জ্যোতিষ, দুই বৎসরকাঁল সুদর্শন পাওতের নিকট যড় দষ্টন, ছুই বৎসরকাল বাসুদেৰ 

গার্বভৌমের নিট তর্কশান্্ব শ)য়নের পর ১৭শ ব্য বরসে শ্রঅদ্বৈতের নিকট বেদ 

পাঠা করি ণ আগানেন তখন লেকনাথের বয়স ১৯ ৰৎসর। “অদ্বৈত 

কাশ”, ১২শ. |] 



রং | শীলোকনাথ সানী 
এ জি সিস্দিপীসি পি জলির সি ৬ এ সা লাল সী লাঞ্প্াকছি পা সস্টিলাসি টিপি দি জাপা লি আট ৯ সি রাস ৬ চে ৯ শাসিত ৯৯ তি সি সির ৯ সি পদ বাসস জি তস্টিপস 

(কিছুদিন পরে লোকনাথ পণ্ডিত হইয়া খর ফিরিয়া আ'সিলে, 

কিন্তু ্ীগৌরান্গরূপী তীহার্ সেই সতীর্ঘথটি তীহাঁর হৃদয়পটে 

রেখাঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহ! জন্মেও মুছিল না। লোকনা 

ক্রমে বড় পণ্ডিত হইলেন। পপ্রেম-বিলাসে” আছে--”এমন পঞ্ডিং 

সম নাহি সেই দেশে” দে দেশ মূর্ধের দেশ ছিল নাঃ সে. 

পণ্ডিতের দেশেও তাহার পাণগ্ডতিত্যের খ্যাতি বাড়িয়াছিল। “নরোত্তম 
বিলাদেশ দেখিতে পাই তাহার “অর্প বয়সে বিদ্তা সকল শান্ত্রেতে ৷ 

দে দেশে তখন তাহার তুল্য পণ্ডিত কেহ ছিল না। শুধু পণ্ডিং 

নহেন লোকনাথ আজন্ম ভক্ত । 

“জ্ীলোকনাথের ভক্তিপথে মহা আস্তি। 

, সর্বাঙ্গনুন্দর যেন করুণার মুত্তি ॥” 

বৈরাগ্য তাঁহার প্রঠি কার্যে ও কথায় বাক্ত হইত। এমন ছেজে 
গুহে থাকিবে না, বলিয়া মাতা জীতাদেবার আশঙ্কা হইয়াছিল। 
দে আশঙ্কা মিথ্যাৎনহে। শিশির কুমার সত্যই লিথিয়াছেন, “স'সারে 
ওদাস্ত, অতিশয় পাণ্ডিভ্য, কৃষ্ণ কথায় রুচি, ভক্তি-শান্ত্র অধ্যয়ন 
এ সমস্ত দেখিয়া দকল লোকে তীহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে 
লাগিল ।” শ্রীগৌনাঙ্গের ভক্তিমন্ত্রের বার্তা তাহার কর্ণে পৌছিয়াছিল 
এমন নময়ে সেই গৌরাঙ্গদেব স্বয়ংই তাহার গৃহে উপনীভ 
হইলেন । 
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জীগৌরাঙ্গের জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, যখন তীহার বয়স ১৮ 

সর* এবং সেই অল্প বয়সে যখন নূতন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের 

গ্যার খ্যাতি সর্বত্র "ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন ঠিনি নিজ জন সহ একবার 

ব্রজে পূর্বববঙ্গভ্রমণে গিকাছিলেন। সে সময় তিনি নবদ্বীপ হইতে 

্বদিকে গিয়। পল্স! নদী পার হন, এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্ত তিনি 

ঢান্ পথে কিভাবে অগ্রসর হন্, তাহ! ঠিক ভাবে নির্ণয় করা ছুঃদাধ্য। 
ধনও ত'হার জীবন তেমন খ্যাতি-মপ্ডিত হয় নাই বলি ততপ্রাতি * 

হার ভক্তগণের একাগ্র দৃষ্টি পড়ে নাই, উহার! তাহার পরবর্তী জীবনের 
টু 

চি এই অংশের সকল ঘটন। ও নকল রটনার খুঁটিনাটি বিবরণ লিখিয়! 
রিং নাই । ৬ 

) তালখড়ির ঠিক উত্তর ধারে বারাঙ্গনা৷ নামে এবশটি নদী আছে; 
নন তাতার শ্রোত না থাকিলেও থাত আছে, বারাঙ্গনা নামে প্রসিদ্ধিও 

[ছে । তালখড়ির ভট্টাচাধ্য-বংশে একটি প্রবাদ আছে যে, একদ। 
্গীরাঙ্গদেব যখন তক্তমণ্ডলী সহ কীর্তন করিতে করিতে এ বারাঙ্গনা 
চর ধার দিরা যাহতেছিলেন, তখন লোকনাথকে ডাকিয়া লইয়াছিলেন । 
| স-দীক্ষা হইলে শ্রগৌরাঙ্গ যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম ধারণ করেন, 
[হার কয়েক বৎসর পরে তিনি গৌড়ের নিকটবর্তী কানাই নাটশাল। বা 
কেলি হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পদ্মাতীরে আঁসয়। নরোত্ম 
টয়! ডাকিয়া! ছিলেন, এইনপ গল্প আছে। তখনও প্রমিত্বতত্ত নরোত্তম 
(দির জম্ম হয় নাই। সেইরূপ *করেক বৎসর পূর্বে বাাঙ্গনা তীরে 
; সয়া নরোত্বমের ভবিষ্যৎ-গুকু লোকনাথকে ডাকিয়া নিজ পরিকরে 
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গণ্য করিয়াছিলেন-_- ইহা গল্প নঙ্ে, প্রকৃত সত্য কথা । “অঙ্থবৈত-প্রকাশে” 
প্র সময়ে তাচার তালখড়িতে আসিবার কথ ম্পষ্টত্ঃ উল্লিখিত আছে। 

যশোরের অন্তর্গত বোধধান! অতি প্রাচীন পল্লী। সেখানে 

জ্ীগৌরাঙ্গ একবার আসিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন বলিয়। প্রবাদ আছে। 

কিন্তু এই পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় ব্যতীত পরবত্তী জীবনে তাহার কখনও | 

এব দেশে আসিবার উল্লেখ নাই। কোন স্থানে তাহার আগমন ] 

হইলেই সে অঞ্চলের লোক ধন্য হইত এবং উত্তরকালে তাহার প্রকট £ 

অবস্থ। দেখিয়া সে কথ! সাগহে মনে করিয়া রাখিত, পুরষান্ুক্রমে তাহ: ? 

বিশ্বত ভইত না। সুতরাং এরূপ প্রবাদ থাকিলে, তাহা অবিশ্বাস করিবার দু 

কারণ দেখি না। বোধখানার প্রবাদ, অ্বৈত-প্রকাশের বর্ণনা ও 

অন্তত প্রমাণ হইতে আমর! পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের একটি পথের আভাস টু 
দিতেছি । আমাদেব মনে হর, শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ গণ সহ নবন্বীপ হতে ? 

নিঙ্কান্ত হইয়।, দক্ষিণ মুখে প্রথমতঃ পুরাতন “গৌড়বঙ্গের রাজপথে” অর্থাৎ] 

পর্বস্তী যুগে যাহা! “বাদশাহী সড়ক” বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল সেই! 

রাস্তায় শাস্তিপুর, ফ্ণিয় দিয়া, চর্ণী নদী পার হই, রাণাঘাটে আসেন 

এবং পরে পূর্বরসুখে বনগ্রামের পথে বোধখানায় আসিয়া কপোতাক্ষ 
নদী পার হন | তৎপরে যশোহরের অন্তর্গত বারবাজার ও নলডাঙ্গার 

মধা দিয়া তালখড়ির পার্শ্ব দির! নব গল্গ। ও মধুমতী নদী অঠিক্রণ করিয়া। 

ভূষণায় প্রবেশ করেন । 'ভালখড়ির পার্বস্তী বারাঙ্গন! নদীর ধার দিয়া। 

ফাইবার কালে শ্রীগোঁরাঙ্গ নিজেই লোকনাথের সন্ধান করেন 

লোকনাথ ও তাহার আগমন সংবাদ পূর্ব হইতে পাইয়া, তাহার পিভ, 

পন্মনাভকে অভার্থন1 করিয়া আনিবার জন্য অগ্রনর হইতে বলেন। 

পদ্মনাভের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বে 'কখনও দেখা না! ভইলেও তাহাকে | 
তিনি চিনিয়া ছিলেন, কারণ তিনি পোকনাথের পিতা । 'অইৈত-প্রকাশে 



পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ | ২৩ 

দেখি, পদ্ুনাত গলায় বন্ত্রদিয়া নিজগণ সহ শ্রীগৌরাঙ্গকে সন্বর্ধন1! করতঃ 

বৃড়ীতে লইয়। বান। 

“পদ্মনাভ তারে সৎকার কৈলা বিধিমত | 

মহাপ্রভু তথি বাস কৈল! দিন কত ॥£ 

সে আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তালথড়িতে কয়েকদিন বাস 
করিলেন। ভক্ত "লোকনাথ যাহা চান, তাহা পাইলেন । তাহার 

আনন্দ আর ধরে ন।। অদ্বৈত প্রভুর জ্যেপুত্র মচ্যুত এই দঙ্গে ছিলেন। 
মকনে মিলিয়। নান ভোভন ও কীর্তন নর্তনে মে কত আনন্দ করিলেন, 

তাহ! বলিবার নভে । 

শ্রীগোরাঙ্গ তখন নিমাহ পণ্ডিত নামে পরিচিত। : তাহার পা্ডিত্যের 

খাযাত সকলের মুখে । নিধাহ বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণের টরগ্লনী নবদধীপ 

হইতে নকল করিয়া আনিয়া পূর্ববঙ্গের টোলে টোলে পড়ান' হইভ। 

তালখড়ি তখনও পণ্ডিঠের স্থান; বিশেষতঃ, নিমাই পঞ্ডিতঠহ 
দেখিবারু জন্ত পাশ্ববস্তী গ্রামগুলি হইতে “ধনী মানী জ্ঞানী” আবাল 

বদ্ধ বনিতা৷ আসিয়া জুটিলেন । রাত্রিতে দীপালোকে পগ্ডিতবর্গের 
এক মতা সভা হইল । যথা অদ্বৈত প্রকাশে £-- 

“রাত্রে মভাসভা কৈলা মিলি বিজ্ঞজন : 
চতুর্দিকে দীপ জলে যৈছে মণিগণ 1” 

উপস্থিত মহাপগ্ডিত তর্কচুড়ামণির সহিত তর্ক-শাস্ত্রের বাগ্যুদ্ধ চলিল, 
পূর্বব পক্ষ খণ্ড থণ্ড করিয়া গৌরাঙ্গ নিজ মত স্থাপুন করিয়া জয়ী হইলেন, 
সকলে এতদিন নিমাই বিষ্তাসাগরের নাম জানিতেন, অগ্ক তাহার দৈবী 
বিদ্তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। , গ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের নিকট হরিনামের 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন ; তাহা! শুনিয়া! তক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন। 
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সে অঞ্চলে শ্রীগোৌরাঙ্গের প্রতিষ্ঠ। চিরস্থায়ী হইয়া রহিল । তাহাতে 

প্লনাভ ধন্ত হইলেন। | 
*পল্লাভ চক্রবন্তীর অতি ভাগ্যোদয়। 

যার ঘরে শ্চৈতন্যের হইল বিজয় ॥৮ অব প্র. ১৩শ 
এইক্*পে কয়েকদিন আনন্দোৎসব করিয়!, শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথকে 

সঙ্গে লইয়া! ফরিদপুরের পথে পদ্মাতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে 
কয়েক দিন অধিষ্ঠান ও পদ্মান্নান করিয়া, পর পারে বিক্রমপুরের অন্তর্গত 

স্থরপুর ও স্থবর্ণগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রুণ করেন। বিপ্রমপুরে তাহার 

সহিত রঘুনাথ ভট্র- -গোস্বামীর গিত'-পরম তক্ত তপন মিশ্রের সাক্ষাৎ হয়। 
তপন মিশ্র ত্াহারই,.রআঁদেশে কাণীপ্রবাসী হন। সে কথা স্থানাস্তরে 
কলিব। ন্ুবর্গ্রাম হইতে প্রগৌরাঙ্গ শ্বগণ সহ ব্রহ্পুত্র তীরে এগার সিনদূর 
গ্রামে যাস এরবং'পরে ভেটাদিয়া গ্রামে লক্্মীনাথ লাহিড়ী গৃহে কয়েকদিন 

তি্্ষা নির্বাহ করেন।* এই লক্ষমীনাথের ভ্রাতা, পুরুযোত্বম, তাহার 
*সর্যাম আশ্রমে নাম স্বব্ধপ দামোদর। 

প্রত্ঠুর অতি ম্্ী ভক্ত রসের লাগর ॥৮ 
ভেটাদিয়া হইতে মহাপ্রভু শ্রীহটে আসেন এবং তথায় তীয় 

প্রপিতামহের স্থান বুরুঙ্লা ঝা বরগঞ্গায় গিয়া তাহার পিতামহ উপেন্্র মিশ্র ও 

তৎপরীর সঙ্গে দেখা করেন। উপেন্জ্র মিশ্রের বাড়ী ছিল গ্্রীহট জেলার 

চাকাদক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত দত্তরালি গ্রামে । কিন্তু তিনি এসময়ে 
পক পবা 

« যেই লক্ষ্রীনাথ তত্ত পণ্ডিত প্রধান। 

দিন চারি তার ঘরে প্রভুর বিশ্রাম ॥ 

লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌর হরি। 
কিছুদ্দিনে শ্ীহটেতে আদিলেন চলি ॥ 

প্রেষ-বিলাস, ২৪শ 
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$ঙ্গাস্থিত জ্ঞাতিভ্রাতৃগণের আহ্বানে তাহাদের বাউতে আসিয়াছিলেন। 
জন গৌরাঙ্গ বুরুল্গাতে আপিয়া তাহাদের সহিত দেখা করেন, এ 
নায় ঢাকা দক্ষিণ যান নাই ।1 এই বুরুঙ্গাই তাহার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের 

গষ সীমা । এই স্থান হইতে তিনি যেন কেষন বাস্ত হইয়া, প্রান 
চই পথে, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন। লোকনাথকে ঠিনি তাল- 

তে "নিজ গৃহে রান্রিয়া যান । ইহার পর কয়েক বৎসর লোকনাথের 

তাহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ এ যাত্রায় যেন চত- 

টীর পরিদর্শকের মত যেখানে বহু বিগ্যার্থীর সমাগম, যেখানে পণ্ডিত 

)ণীর বসতি, সেখানেই অবস্থান ও শিক্ষাদান করিয়া আসিলেন এবং 
খিত্যের মর্ধাদাস্বরূপ বনধনরত্র ও বস্ত্রাদি উপহার পাইজা নবন্ধীপে 
রূলেন। 

| ডগেন্্র মিত্রের পুত্র জগন্নাখহ প্রীচৈতন্তের পিতা। দত্তরালিতেই জগন্নাথের জন্ম 
ষে গভে চেতন্তযের জন্ম হয়, সে গর্ভাবস্থায় শচীদেবী এই স্থানে ছিজেন, পরে 

[ীপে আসেন। উপেন্দ্র মিশ্রের পত্ী কলাবতী শচীদেবীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, 
সে গর্ভের পুত্র যেন একবার চাকা দক্ষিণে জাসে। সে কথা গৌরাঙ্গ মাতার 

| শুনিয়াছিলেদ। পিতামহীর বাক্যরক্ষাঁ বোধ হয় তাহার পূর্ববঙ্ষে জাগমনের 
হেতু । জগন্নাথ মিশ্রের ত্রাতুষ্পুত্র প্রচুর নিশ্র-কৃত গুকৃষণ ঞতন্তোদরাবলী 

ইহার উল্লেখ আছে। গ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত,” চতুর্থ ভাগ, ২৫১ পৃঃ, বিশ্বকোব, 
৪৫৪ পৃঃ, শিশির কুমার গৌরাঙ্গের শ্রীহট্রে আসিবার কথা স্বীকার করেন 

নি, চ, ১ম খণ্ড, ৬২ পৃঃ। শ্রীযুক্ত অচ্যুত বাবু বলিতে চান, সন্ন্যাস দীক্ষার 
ঈচৈতম্ক যখন নীলাচল যাত্রার পূর্বে শাস্তিপুরে কিছুকাল ছিলেন, তখন 
ঢাকা দক্ষিণে আসিয়াছিলেন। ত্তরালিতে তাহার আগমন চিহ্ন চিরস্থায়ী 

অন্ত উপেন্্র মিশ্রের গৃহে পূর্বতন গুকৃষ্মুত্তির সঙ্গে প্রচৈতন্তের মুস্তিও 

ইয়। উহা এক্ষণে “ঠাকুর বাড়ী”, বলিয়া পরিচিত। তথায় প্রতি বৎসর 
 তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। 



২৬ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী । 

॥ 0৪১ 
লোক নাথের গৃহত্যাগ 

পরবর্তী পাঁচ বৎসর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-নাট্যের ও খু পরিবর্তন 

হয়; তিনি অলৌকিক ভাবাবেশে নুতন দেবতা হইয়া গিয়াছিলেন। 

লোকনাথের নিজপল্লীতে যখন অকম্মাৎ উভয়ের চারি চক্ষুর, মিলন) 

হইয়াছিল, তখন কি দিবা প্রেরণাই লোকনাঙ্খর হৃদয় মধ্যে প্রবে” 

করিল, তিনি তথন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মনমর্পণ করিয়াছিলেন । 

সাধকের! বৈরাগ্যের অন্কুর লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, ক্রমে তাহার 

পরিণতি হয় । লোকনাঁথও ক্রমে সংসার-তাগের জন্য, নবন্ীপের নুতন 

হাব-বন্তায় ঝাঁপ দিবার জন্য, ব্যাকুল হইয়। পড়িতেছিলেম। তাহার 

জোঙ্ঠ ভ্রাতৃ্ধয়ের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি বিবাহ করেন নাই। এমন 

সময়ে তাহার পিতামাতা উভয়ে ক্রমে দেহত্যাগ করিলেন। তখন 

তাহার বয়দ *৫ বৎপর। একদিন অগ্রঙ্থায়ণ মাসে (১৪৩১ শক! 
শীতে গৃহমধ্যে *শয়ন করিয়া আছেন, নিশীথ রাত্রিতে ভিনি অতান্ত 

উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখনই তিনি প্কৃষ্জ কৃষণ* বলিতে বলিতে 

জন্মের মত গৃহত্যাগ করিলেন 1*% বযথ। “নরোত্তম-বিলাসে” ২- 

* ধদিও প্রেম-বিলাসে দেখিতে পাই, লোকনাথের গৃহত্যাগের পরদিন তাহার মা 

অত্যন্ত রোদন করিলেন, তবুও নরোততম-বিলাসের উক্তি অধিকতর প্রামাণিক বলি 

বোধ হয়। প্রেম-বিলাস পরবর্তী গ্রন্থ এবং উহার অধিকাংশ স্থলই নরহরি 

সক্তি-রত্বাকর ও নরোত্তম-বিলাসের অনুকরণে লিখিত। এত্িহাসিকত। হিসা 

প্রেম-বিলাসের মূল্য কম। মহাপ্রভু গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি কাহাকে 

পিতামাত! থাকিতে গুহত্যাগ করিতে অনুমতি দেন নাই, পিতামাত। বর্তমান । 

লোকনাথকেও তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন যাতে বলিতেন না। প্রগ্রতু কখনও কে 
কর্তব্যাগারের অবমানন! করিয়া কাঁধ করেন নাই। 



লোকনাথের গহত্যাগ | ২খ 

“পিতামাত। অদর্শন হৈলে কত়দিনে । 

মনের বৃত্বীস্ত জানাইলা বন্ধু গণে " 

বিষম সংসার-সুথ ত্যজি মলপ্রায় । 

প্রভূ সন্দর্শনে যাঁ€1 কৈলা নদীয়ায় ॥৮ 

লোকনাথ বড় ব্যাকুল হইয়া! সংদার ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন । 

খদব্রজে ৮ ক্রোশ পগ্ন অতিবাহিত করিধার পর রাত্রি প্রভাত হইল। 
পরদিন সন্ধ্যার সময় শ্র্ান্তক্লান্ত দেহে নবদ্বীপে পৌছিয়! 'প্রভুর বাটার 
সন্ধান করিলেন । তখন প্রভৃব এক প্প্রেমোন্মাদের অবস্থা । ভিনি 

বন্দাবন লইয্াই পাগল। কথনও রাধাকৃষ্জ ভাবে খিভোর তইয়া 

বুন্দাবনের জন্ত রোদন করেন, কখনও ভক্রগণকে লহয়! বুন্দাবন-লীলার 

নানাপ্রসঙ্গে নাটকাভিনয় করেন, বৃন্দাবনের জ্ীনন্দ-যশোদা, যমুনা- 

গোবদ্ধন, এমন কি, ধবলী শ্তামলী গাভীর কথা বলিয়া চিৎকার করেন। 

হার মন তখন উড়, উড়,, কখন্ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। 

কৃষ্ণমেঘের বর্ষণের ূর্বাবস্থাই গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর । এইনূপ অবস্থায় 

সেদিন নিজবাট'তে গৃহের বারান্দায় বসিয়া গদাধর, ত্ীাম, মুবারি 

প্রভৃতি তক্তগণের সঙ্গে কৃ্চ-কথায় বিভোর আছেন, এমন সময় 

লোকনাথ গিয়। উপস্থিত । প্রতু তখনই তাঁহাকে চিনিয়!, ঃচিরপরিচিতের 

টায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “লোকনাথ, তুমি আসিয়াছ ?* এবং 

পিঁড়া হইতে নামিয়! প্রাঙ্গণে আদিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 

বিলেন। অমনি লোকনাথের হৃদয় শীতল হইল এবং সকল পথের 

শাস্তি ও মকল মনের আত্তি নিমেনে বিদুরিত হইল ।৯ 
| শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু লোকনাথকে বুঝাইয়া বলিল্নে, “তিমি এখনই 

বন্দাবনে যাও, আমিও শীঘ্র সনগ্যাস*গ্রহণ করিয়া সেখানে তোমার সহিত 

মিলিত হইব। শ্রীবৃন্দাবনধাম আজ, অরণো ডুবিয়া! রহিয়াছে, তুমি গিয়া 



২৮ লোরনার গোস্ামী। | 
 সিএজলীিপক 

ত্থাকার নুরে লীলা-হ -ক্ষেত্র সমূহে সমুদ্ধার কর।* সার তি 
লোকনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া অনেক প্রবোধ দ্বিলেন। লোক 

তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। প্রভূ তাহাকে বেশী দি 

অপেক্ষা করিতে দিলেন না; লোকনাথ ত সংসার-বন্ধন কাটিয়া গ্রস্ত 

হইক়াই আসিয়াছেন। তবে এতদিন ধাহার কৃপালাভের জন্য তি 
কত ধ্যান করিয়াছেন, আজ তাহাকে পাইজা তত্গণাৎ্ ছাড়িয়া যাইতে 

তাহার প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু কি করিবেন, পপ্রভূর সন্ক। 

অচঞ্চল, তাহার আদেশ অপরিবর্তনায় ; তাহার একাগ্র প্রেরণার নিক 

লোকনাথের সকল কাতরোক্তি পরাজিত হইল । প্রভূ তাহাকে বলিলে; 

“লোকনাথ, আমি তোমাকে একাকা বুন্ধাবনে পাঠাইতেছি না) ক্রমে 

আরও ভক্তগণ যাইবেন, আমি বাইব, সকলে মিলির! প্রীবন্দাবনের 
লীলাক্ষেত্র প্রকাশিত করিব, ভক্ষিপান্ত্রের সাহাযো লীলা-তত্বের মাহাত্মা 

প্রচারিত করিব।” অবশেষে লোকনাথ প্রভূপদে আত্মসমর্পণ করিয়! 

যাত্রা! করিবার সঙ্ল্প স্থির করিলেন) প্রভুর পঠিত মঙ্গোপন সদ্দালাপে 

তাহার শিক্ষ1 দীক্ষা উভয়ই হইল। শ্রীবৃন্দাধনে গিয়া কি করিতে হইবে,। 

প্রভু তাহাকে বুঝাইক়া দিদ্নে এবং অক্ষর বটের সন্পিকটে চারঘাটে + 

গিয়া কেলিকষ্ন্বকুঞ্জে বাদ করিতে পরামর্শ দিলেন। প্রেম-বিলাদে 

আছে 2৮ 

“চীরঘাট বাসস্থলী কদস্কের সারি । রি 

তার পর্ব পাশে কুঞ্জ পরম মাধুরা ॥ 

নী চীযধাট অর্থাৎ বস্তরহরণের ঘাট। ঘেধালে কৈশোরে গ্রুকৃণ কাত্যায়ন 

ব্রতপরায়ণা গ্লোপবালিকাগণের বস্তরহরণ কুরিয়া প্রভগ্নবানে সর্বন্ার্পণ শিক্ষা দিয় 

ছিলেন, ইহা সেই ঘাট। ঘাটের উপায় কেলি-কদন্ব বৃক্ষের কুলের কথা জীবৃন্দাবন 

পরিচয় হুচক বছ ওস্থে আছে। 



হর ভার 
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তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে । 

বাসকর সেই স্থানে সুখ পাবেধ্মনে 1 
বাসস্থলী বংশী বট নিধুবন ভান । 
ধীর সমীরণ মধ্যে করিবে বাম ॥* 

যমুনাতে স্নান কর, অযাচক ভিক্ষা । 

ভজন স্মরণ কব, জীবে দেত শিক্ষা ॥ 
৭ম বিলাল, ৪৫ পুঃ 

লোকনাথ পাঁচদিন মাত্র নবদীপে ছিলেন । তৎপরে বিদাফু গ্রহণ 

ল তিনি উচ্চৈস্বেরে কীপ্দিয়া পড়িলেন। পণ্ডিত গোসাই গদাধর 

প্রভৃতি ধাহাবর! দেখানে ছিলেন, সকলে সজল নেত্র হইলেন । 

ধর প্রভুব একজন শিষ্য ভূগর্ভ সেখানে ছিলেন। তিনি লোকনাধ 

পক্ষ! বয়সে কিছু ছোট । কি শুভক্ষণেই এই সুকুমার চরিঞ ব্রাহ্মণ 

কের সহিত লোকনাথের দেখা হইয়াছিল । ভূগর্ভ তাহার সঙ্গে 

যাইতে চাহিলেন। প্রভূর তাহাঠে আপত্তি হুইল না, তাই 

ধর তাহাকে যাইতে অনুমতি না দিয়া পারিলেন মা। অকম্াং 

₹ ক্কপায় প্রাণের লঙ্গী পাইয়া লোকনাথের হৃদয়ে বল হইল। 

সম্বলবিহীন, কপর্দাকশুন্য বন্ধুদ্ধয় নিষ্কিঞ্চন বেশে জন্মের মত বঙ্গভূমি 

'গ করিয়া শ্রযন্দাবন যাত্রা করিটেন। তাহাদের সঙ্থে শ্রীগৌরাঙ্গ 

প্রস্রও এ জীবনে ম্মার দেবা হয় নাই। 
পিস পন ক জার চা না 

৯০০ 

* শবৃল্দাবনে “ধীর সমীর” নামে একটি তীবগ্থানই ছাছে ; এই স্থানের বায়ু সতত 

নদ গতিতে প্রবাহিত হয়। এই স্থানে নাফ কৃষক জীরাধার জন্ত অপেক্ষা 

াছিলেন। বীতশ্োবিন্দে আছে, “ধীর সমীরে, যমুনাভীতরে, বসাত বনমালী”। 

চন্ত্র “আনন মঠ" অল্ত ভাবে এই পংক্তির অনুকরণ করিয়াছেন । বংশী কট 

চ বটবৃক্ষের নিষ্ধে দণ্ডায়মান হইরা গ্রিক রাঁসলীলার পুবেব বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন । 

স্থল বলিয়া ভজগণ এ স্থান দর্শন করেন । 



৩০ প্রীলোকনাথ গোস্বামী | 

$ -ভ ] 

উ্ীবুন্দাবনে কঠোর লাধন। | । 

নবদ্বীপ ছাড়িয়া লোকনাখ ও ভৃগর্ ছুই বদ্ধুতে প্রাচীন গৌড়বঙ্গে 
পথে উত্তর মুখে চলিলেন। তাহারা মনের আনন্দে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে প' 

বাহন করিতে লাগিলেন। কখনও গৌরাঙ্গের,লীলা-কাহিনী উদ্চম্ 

গান করিতে করিতে, কখনও বা বৈষবোচিত দৈন্তে অশ্রু-জলে ভাসিতে 

ভামিতে, পথ চলিতে ছিলেন। অবশেষে তাহারা রাজমহলে উপনীর 

হইয়া, স্থানীক্ব লোকের নিকট বুন্দীবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা কহিলেন 

অনেকে গঙ্গার পার্ববর্তী সোজা বড় রাস্তায় গেলে দ্র উৎপাতের ভ 
দেখাইল।, সুতরাং তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভাবিয়া তাছপুরে 
পথে চলিলেন। প্রথমতঃ রাজমহল হইতে একটু দুরে গঙ্গ! পার হুই7 
পুলিয়! দিয়া কতদিন পরে অযোধ্যায় পৌছিলেন, তথায় তীর্থ সানা 
করিয়া ক্রমে লক্ষৌ আসিলেন ; লক্ষৌ হইতে ২৩ দ্দিনে আগ্রায় পৌছি 

যমুনা দর্শন করিলেন । এই যমুনার কুলে তাহাদের আরাধ্য শ্রবৃন্দাব। 

ভাবিতে ভাবিতে উভয় বন্ধু অশ্রুসিক্ত হইয়া যমুনা ন্বান করিলেন 

এখান হুইড্লে গোকুল বেশী দুর নহে। অত্যন্ত উতৎকঠায় ছুই দিনে 
মধ্যেই দুইজনে শ্রবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। ১৪৩১ শকের অগ্রহা। 

মাসে তাহার! বাত্র। করিয়া প্রান তিনমাস পরে ফাল্গুন মাসের শে 

খ্ীধাম পৌছিলেন। 

একই উদ্দেশে, বাহির হইয়া» একই ভাবে অন্প্রাণিত ও এব 

পথের পক হওয়ায় লোকনাথ ও ভূগর্ডের মধ্যে অত্যন্ত হস্ত 

জন্মিয়াছিল, উভয়ের দেহ প্রা এক হইয়া দীড়াহয়াছিল। বে 

“নরোত্বম-বিলাঁপেশ £-- 



কঠোর সাধন। ৩১ 

"তন্থু মন এক ইথে কিছু ভিন্ন নয়। 
$ 

পরম অদ্ভুত এই দোহার প্রণয় |৮% 

নাবনে আসিয়া লোকনাথ যেমন গোস্বামী আখ্যা পাইয়াছিলেন, ভৃগর্ভ 
কুরও সেইব্প গোশ্বামী হন। বৈষ্ঞব গ্রস্থ নিচয়ে যেখানে লোকনাথ 

দইথানেই ভূগের নাম একত্র উল্লেখিত হইয়াছে । 1 

“তেঁহ পপ্রমময় মহা পঞ্চিত গভীবর 

লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর ॥ 

ই টুকু মাত্র পরিচয় আছে। ভূগর্ভ আচাধ্য ও প্ডিত ছিলেন, শান্ত্রচর্চা 

বিতেন, লোকনাথের পাশাপাশি কুটীর বাধিয়া সাধন ভজন করিতেন। 

তনি শ্রীবৃন্দানেই দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া ভবলীল! সম্বর্ণ করেন্,। 

[কেহ কেহ তাহার শিষ্য হইয়া ছিলেন বটে, কিন্ত কোন 'প্রসিদ্ধ ভক্ত 
ঠাহার শিষ্য হইয়াছিলেন বাঁ তি'ন কোন বিগ্রহ সেবা এবং গুকুকুপ্জ 

কবি কর্ণপুর গুভৃংত বৈষ্ণবাচাধাগণ গৌরগণোদ্দেশদীপিকখদি এন্থে গ্টটৈতত্ত- 

পরিকরগণকে শ্রীকৃঝ$ লীলার সখিগপের অবতার বলিয়া বর্ণন। করিয়া গিয্লাছেন। 

দমুসারে লোকনাথ ছিলেন পূর্ববাবতারে মঞ্জুলালী বা লীলামঞ্জরী এবং ভূগর্ভ ঠাকুর 

[লেন নান্দীমুখী বা! প্রেমমঞ্জরী। মঞ্জুলালী ও নান্দীমুখী অথবা লীলামগ্ররী ও 

মনঞ্রীরী সিদ্বয়ের ষেমন থ্ীতি ছিল, এ জন্মে ইহাদের দুইজনের *সেইরপ একান্ত 

নষ্টতা জন্ষিয়াডিন। *প্রেম-বিলাস* এমনও বাঁলয়াছেন যে, তাহাই দেখিয়া প্ীগৌরাজ 

হাদিগের মিলন ঘটাইর। ছিলেন ;-- 

“মঞজুলালী নান্দমুখী হয় মতা প্রীত। 
গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গ ডা.ন হানস্চিত ॥ রর 

+ দৃষ্টান্ত হবরূপ “বৈষ্ঃবগ্রস্থাবলী” (বণষ$" সংস্করণ )-ভূক্ত “নরোত্বম-বিলাদ” 

» ৯২) ১৪৫) ১৫৭ ও ১৮৬ পৃঃ “তক্তিরতাক8" (মুশদাবাদের হয় সং) ১৪২, ২৪৯) 

২, 8৮৪, ৫৬২ পুঃ প্রেমবিলাস 4৪, ১২৪, ১৯১ পৃ ড্র্ত্য। 



৩২ | জ্ীলোকনাথ গোস্বামী । 
৩০স্প্ত পি লানিদিণা 

স্থাপন করেন, এমন বর্ণনা পাই না। যেদিন তিনি লোকনাথের সং 

হন, তাহার পূর্ব জীবষ্া যেমন প্রচ্ছন্ন, শ্রীবৃন্দাবনে আপিবার পরং 

জীবনও তেমনই প্রচ্ছন্ন । এখন হইতে আমর! তাহার নিকট বি 

লইয়! মুখ্যভাবে লোকনাথের অন্ুলরণ করিৰ । 

লোকনাথ তূগর্ডের সঙ্গে ব্রজমগ্ুলে আসিয়া প্রথমতঃ মথুরায় 

পরে বন মধো অধিষ্টান করতঃ শ্রীকষ্ণলীলার স্থান সমূহ ০খুরি 

বেড়াইতে লাগিলেন । বনাচ্ছন্র কত স্থানই দেখেন, শৈবালা 

কত জলাশয়ই দেখেন, কিন্তু কে বলিয়া দিবে, কোথায় কি ছিঃ 

পুরাণে যে সব বর্ণনা আছে, তাচার সচিন কাতকটা! স্থানের মিল কি 

এবং সাধুসপ্যাসীর নিকট সংবাদ প্রার্থী হইয়া! তীহাব্রা কতক কতক চিনি 

লীগিলেন। নি়শ্রেনীর যে সব লোক কাননে প্রীস্তরে বাস করি 

তাহারা বহুপ্দিনের বাপিন্দা ন'চ, তাভাদের মধ্যে বংশানুক্রমে কে 

জনশ্রুতি ছিল ন।। অনেক সময়ে দেই নবাগত ভক্তদ্বয়ের নিব 

তাহারাই সংবাদ শুনিয়া লইত । ছুই বন্ধৃতে যে সব লীলাস্থলের : 

জানিতেন, অগচ স্থান নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না. সেখা 

উভয়ে কাদিয়! কাধিয়। বমুনা বা বুক্ষলতিকার নিকট মংবাদ জিজ্ঞা 

করিতেন । তাহাণের কাতর অনুসন্ধিৎনা দেখিয়া লোকে বিশ 

ভইয়া থাকিত। পুর্বে যখন শ্রীঅদ্বৈতাকার্ধ্য ও শ্রীনিত্যানন্দ বুন্দাক 

দর্শনে আদেন, তাগারাও এইবূপে কাণিয়া গিয়াছিলেন । কিন্তু তাহা, 

স্ব্সসময়ে শুধু তীর্থানদর্শন করিতে আ সয্মাছিলেন, প্রকৃত ত 

উদ্ধার করতে আদেন নাই। সে চেষ্টা করিবার তার লইয়। আদি! 

ছিলেন, লোকনাথ ও ভূগর্ভ। তাহারা প্রভুর আজ্ঞাপ!লন ৃ 

আপনাদের তৃপ্ডতিলাধন ন্ত অনু ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছু কিছু তা 

সন্ধান করিয়া লিখিযা! রাখিতেছিলেন । 

সম পি শপ লি উট সা পি সি পিল বল সি ৯ আস জাস্টিস পপ চিত শি পিল সি সপ পাশপাশি রস সি পন সি কি পা ৯: শত আস তা? দি জোলি আসমা আপা সি লা পি এ দি করি আ্ালকর 



কঠোর সাধন। । ৩৩ 

বৃন্নাবনে আপিবার কিছুর্দিন পরে লোকনাথ সংবাদ পাইলেন, 

তাহার আসিবার ছুই মান পরে। ১৪৩১ £শক ) প্রভু গৌরাঙ্গ পন্নযাস- 

গ্রহণ করিয়া লীগাচলে গিরা কিছুধিন অবস্থান করেন। তত্পরে তিনি 

দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণের অন্ত বহির্থত হইয়াছেন । তাহা শুনিয়] 

পোকনাথ ও তুগর্ডের প্রাণ বা/কুণ হইয়! উঠিল । তাহার! শ্রগৌরাঙ্গের 

সন্গযাগমৃত্তি দেখেন নাই? শ্রীরুষ্তচৈ এন্কে দেখিবার জন্ত তাহারা 
পাগল হইলেন। বৃন্দাবনে তিষ্টিত না পারিয়া, উভয়ে প্রতুর অন্ু- 

সন্ধানে দক্ষিণ দেণে চলিলেন। ঠখনকার দিনে এমন অন্থসন্ধান 
করা বড় কঠিন কাজ ছিল। ফলও শাহাই তইল; ছুইজনে সকল 
দা।ক্ষণাত্য ঘুরিয়া তাহাকে খুপ্রিয়া পাইলেন না। এদকে প্রভু প্রার 

ছু বংসপ্ধ পরে নীলাচলে ফিরির! আলিয়া, তথায় আর ছুই বংঈর* 
(১৫১১-১৩ খুঃ) অবস্থান করিলেন। পর বৎসর শাস্তিপুর ও 

গড় প্যান্ত গিয়া! রূপসনাতনকে কিরূুপে আত্মশাৎ করিলেন, তাহ! 

রেবলিব। সে বৎসর বুন্দাবনে বাওয়া! হইল না, নীলাচলে ফিরিলেন । 

মার বৎসর (১৫১৪ থুঃ) নীলাচল হইতে ঝাড়িথণ্ডের জঙ্গল পথে 
ট্রচৈতন্ড বৃন্দাবন আদিলেন। তথাত্ন কত লীলাক্ষেত্র অশ্রুসিক্ত 
রিয়া দর্শন করিলেন, কত স্থানে ৫প্রমোন্মত্ত মৃত্তি দেখাইয়া! বৃন্দ/।বন- 

মাপীকে পাগল করিয়া তুলিলেন। 

কিন্ত তথনও লোকনাথ ও ভূগভ দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়। আসেন 
ই; স্থতরাং তাহাদের সঙ্গে শ্ীচৈতন্তের দেখা হইল না । তিনি 

[খন মথুরা ছাড়িয়া প্রস্থাগে আসিলেন, তখন উুটরূপের সহিত দেখা 

ইল। এমন লমরে লোকনাথ ও ভূগর্ড বুন্দাবনে কিরিয়া আসিরা 
টিনিগেন, প্রত আদিছ। চলিগ্ন। গিল্সাছেন, বড় বেশী দূর যান নাই। 

উয়ে ক্লাস্ত হইলেও পাগলের মত প্রয়াগের ধিকে ছুটিলেন। পথে 

৯০ 



৩৪ | শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ৷ 
পরি পিপি 

আসিয়! লোকনাথ এক সপ্ন দেখিলেন, যেন প্রত আনিয়া বাদে 

বলিতেছেন £-- 

৩ উন শি ৯ বি পতি সি টি ৯ ভাটি স্লিপার লি তি 

“তোমার নিকটে নিরস্তর আছি আমি। 

বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যঃইহ্ তুমি ॥ 
প্রয়াগ হইতে আমি যাব লীলাচল। 

শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল ॥” 

নরোতম-বিলাঁস, ১৬পৃঃ 

স্বপ্রদর্শন করিয়া লোকনাথ যে বাণী শুনিলেন তাহাতে দার বা পাষাণ 

দ্রবীভূত হয়। লোকনাথ আশ্বস্ত ও নিরন্ত হইলেন। তখন হইতে 

তাহার যেন সংকল্প হইল “বুন্দাবনং পরব্রিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি 1 

(তিনি আর কথনও শ্রবৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই । 
লোকনাথ ও তৃগর্ড পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, ছত্রবনের পারে 

পুরাতন উমরাও গ্রামে শ্রীকিশোরীকুণ্ডের সন্নিকটে কিছুদিন নির্জন 

স্থানে বাস করিপ্পেন। সেখানে লোকনাথ সৌভাগাক্রমে এক পরম 

সুন্দর শ্ট্রাবিগ্রহ লাভ করিলেন । উহার নাম শ্রীরাধাবিনোদ । তিনি 
একান্ত ভক্তিভাবে প্রাণপণে সেই ইষ্ট দেবতার সেবা! করিতে লাগিলেন । 

লোকনাথের কোন সম্বল নাই, গৃহ নাই; তিনি বনবাসী, কাঙ্গালের 
কাঙ্গাল। বনবাসীরা তাহার জন্ত কুটীর বানাইয়া দিতে চাছিল, কিন্ত 

তাহা তিনি চুহিলেন না) তিনি বুক্ষমূলে বাস করিতে লাগিলেন । 

প্রীবিগ্রহের জগ্ত কোন মন্দির নাই, তাহাকে বৃক্ষ-কোটরে রাখিয়া 

সেবা করিতেন; তুলদী জলে পৃজ। করিতেন, শাকফান্পে ভোগ দিতেন, 
পুষ্পশয্যায়্ শয়ন করাইয়া বুক্ষপল্পবে বাতাস করিতেন। কিন্ত 

লোকনাথের কার্ধ্য ছিল তীর্থের সন্ধান করা, তজ্জন্ত তাহাকে বনে 

বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। এমন অবস্থায় ঠাকুরটিকে কি করেন, 



কঠোর সাধন! ৩৫ 

তাহাই সমস্যা হইল। অবশেষে এক ॥ঝোলা প্রস্তত করিলেন, 
তাহারই মধ্যে ঠাকুরকে বপাইজ়। ক্ঠমালার মত গলে ঝুঁলাইয়া নানাস্থানে 
ঘুরিতেন। আবার সময় মত ছু'বেলা প্রায়ই সেই কিশোরীকুণ্ডে 
ফিরিয়া আসিয়া, যেখানে ঠাকুরকে পাইয়াছিলেন সেইস্থানের নির্দিষ্ট 

বৃক্ষকোটরে ঠাকুরকে বসাইয়! মজলনেত্রে তাহার সেবা করিতেন 1* 

তৃগর্ভ 'তীহার সঙ্গে মঙ্গে থাকিতেন। ক্রমে এই ছুই অপূর্ব চরিত্র 

বাঙ্গণ যুবকের প্রতি স্থানীয় লোকের তক্তি বাড়িতে লাগিল । 

বনবাসীরা উহাদের সেবার জন্ত ফলমূল আনিয়া দিত; কিন্তু উহারা 

মাহ! একান্ত আবশ্তক, তাহাই মাত্র রাখিয়! অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিতেন । 

তাভাদের কোন ভোগ-বাসনা, কোন সঞ্চস্ব-বুদ্ধি ছিল না। লোকনাথের 

আদর্শ ভক্তজীবনের বর্ণন] “ভক্তিরত্বাকরে” এইরূপ আছে £-. " 

“যে বৈরাগ্য তার তা” কন্িতে অস্ত নাই । 

শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাই ॥ 

ফলমূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়। 

যত্বে ভাঙা শ্রারাধাবিনোদে সমপয় ॥ 

বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষ তলে বাস। 

সঙ্গে জীর্ণ কাথা আত জীর্ণ বহির্ধাস॥ 

আপনি হইত পিক্ত অতি বৃষ্টি নীরে। 

ঠাকুরে রাখিতা এই বৃক্ষের কোটরে ॥ 

অন্ত সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া । 

রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়! ॥2 
৫ম তরল, ২৪৮ পূঃ 

০ 

* এখন এই স্থানের নাম প্রীগোকুলানন্দ। তথাকার মন্দিরে লোকনাথের হষ্টমৃত্তভি 

পীধাবিনোদ বিরাজমান আছেন। 



৩৬ জীলোকনাথ গোস্বামী | 
কল লা তাপ কিসমিস ৬ পাস্মিকা সস ল সি পালা ০ 

এই ভাবে দিন যাইতে। লাগিল। তীর্থোদ্ধারের কার্ধ্য ক্রমে ষত' 
অগ্রসর হইতেছিল, লোকনাথের ঘোরাফেরা একটু কমিতেছিল; অবসর 
পাইয়া সাধন ভঙ্জনের কার্য্য একটু বাড়িতেছিল। ক্রমে অন্তান্ট 
ভক্কের বৃন্দাবনে আমিলেন। পুর্বে বলিয়াছি শ্রীচৈতন্ঠ প্রয়্াগ হইতে 
জ্ীরূপকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া ছিলেন (€ ১৫১৪ খৃঃ)। তৎপরে তিনি 

কাশী যান, দেখানে দীনহীন কাঙ্গালের বেশে শ্্রীসনাতন আসিয়া তীর 

পদ্নপ্রান্তে আশ্রয় লন; প্রভূ উহার প্রাণে শক্তিসঞ্ার করিয়া উহাকেও 

তক্কিশান্ত্রের ব্যাথা ও লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার জন্য বুন্দাবনে পাঠাইলেন। 
রূপের বুন্দাবনে আসিবার কয়েকমাস পরে সনাতন আসিলেন ; কিন্ত 

_তৎপূর্ক্েই রূপ গৌড়ের দিকে পিয়াছিলেন এবং নীলাচল ঘুরিয়া অনেক দিম 

পরে বৃন্াবনে ফিরিলেন। এইজন্য সনাতনের সহিত রূপের দেখা হইল 

না। সনাতন ও বুন্াবনে আপিয়া কিছুদিন পরে নীলাচলে গিয়! প্রভুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। সবিস্তর পরে বলিব । এইবার অগ্রে রূ* 

ও পরে সনাতন বৃন্দাবন আদিয়। স্থায়িভাবে বসিলেন (১৫১৬ খুঃ)। 

তখন ইহাদের দুইজনের নঙ্গে লোকনাথের পরম মিত্রতা হইল । 

আরও ভক্তের! আদিলেন ; কিন্তু লোকনাথ ও রূপসনাতনই সর্বাপেক্ষা 

প্রবীণ ও প্রান । লোকনাথ যে সব তীর্থের সন্ধান করিয়া! বাছির 
করিয়াছিলেন, তাহা শ্ত্রীরপ সনাতনকে বুঝাইয়। দিয়া তাহার্দিগের 

অনুমোদ্দিত করিয়া লইলেন এবং তীহার্দিগের সাহায্যে ও সমবেত শান্ত 

বিচারের ফলে পরী সকল তীর্থের নামকরণ করিলেন । শ্রীমশ্লারায়ণ ভট্ট 
১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খুঃ) সংস্কৃত ভাষায় প্ভীবর্জভাব বিলাল” নামে 

যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে আছে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ৩৩৩টি 

বনের আবিষ্কার করেন ।* এই গ্রন্থ শ্রীরূপ সনাতনের জীবদাশায় লিখিত) 

7 “বঙ্গের বাহিকে বাঙ্গাপী” [ুরিজ্ঞানেজ্রমোহন দাস ) ১৭৩ ও ১৮৭ পৃঃ 



প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ । ৩৭ 

“তখন তাহাদের বিনানুমোদনে কেহ কোন |গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী 

হতেন না। সুতরাং এহ গ্রন্থ হইতে শ্ীলোকনাথের অদ্ভূত কার্য 

কারিতার পরিচয় পাঁওয়। যায়। শ্রীরূপ সনাতন ছুই ভ্রাতারও অনেক 

নুতন তীর্থের আবিষ্কার এবং শ্রীবিগ্রহের জন্য মন্দির লিম্মাণ করেন? 

পরে ভ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী আসিয়! দূরবর্তী স্থানে রাধাকুণ্ড, শ্তামকুণ্ড 

প্রভৃতি তীর্থের প্রকাশ করেন। এইরূপে শ্রচৈতন্ত দেব কর্তৃক বিভিন্ন 

সময়ে প্রেরিত ভক্ত-গোস্বামিগণ কর্তৃক বুন্াবনের অসংখ্য লুপ্ত তীর্থের 

সমুদ্ধার হয় এবং নব বৃন্দাখনের স্থষ্টি ভয়। 

জোটে ছি বি? সি লী লীলা সিসি তাস 

৩ 

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ 

গৌড়ীয় ভক্তগণ মে বুন্দাবন্র নানাস্থানে আপিয়া বাস করিতে 

লাগিলেন। বৃক্ষলতিকার অস্তরাণবন্তী তাহাদের তঞ্জম কুটারকে কুঙ্ঠ 

বলিত ) বুন্দাবন কুঞ্জে কুঞ্জে ভরিয়া গেল, ভক্তের ভজন বঙ্গীতে নিস্তব্ধ 

অরণা মুখরিত হইল। এই সকল ভক্ত পাধকের! ভিক্ষান্প সংগ্রহের 

প্রয়োজন ভিন্ন বাহিরে আসিতেন না, অসংখ্য তীর্থাত্রীরা। তাহাদিগকে 

সন্ধান করিয়া বাহির কারয্প নয়ন সার্থক *করিত। লোকনাথও 

ভূগর্ডের পর রূপ, সনাতন ও তীহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীত্রীব আসিলেন, 

কাশী হইতে প্রবোধানন্দ ও রদুনাথ ভট্ট আসিলেন, দাক্ষিণাত্য হইতে 
গোপাল ভট্ট আসিলেন। ইহা ভিন্ন শ্রীচৈতন্তের ভীবদশায় তাহার 
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আদেশ ও উপদেশে কত ভক্ত ষে বুন্দাবনে আসিয়া ধন্য হইতেন, তাহা 

বলবার নহে। এমন সময়ে নীলাচলে অকল্মাৎ শ্রীচৈতন্তচন্দ্র অপ্রকট 

হইলেন। তথন রঘুনাথ দাস প্রভৃতি তক্তগণ ব্রজধামে আসিয়া অবস্থান 

করিলেন। ইহারা সকলেই যেমন ভক্ত, তেমনই পণ্ডিত) এক এক 

জন স্থানে স্থানে এক একটি দীপ জবালাইয়া রাখিলেন, ভারতের বি্যা 

ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত ৪ সফল প্রদেশের অঙ্গুলি বৃন্দাবনের পানে ফিরিয়া 
রহিল । 

এখন যেখানে বুন্দাবনের গোকুলানন্দ আশ্রম, সেইস্থানে বনের মধ্যে 

লোকনাথের কুপ্জ ছিল। তাহা পথ হইতে দূরে, বৃক্ষবন্লীর আড়ালে, 
নিভৃত নিলয়ে স্থাপিত। সহজে তাহা খুঁজি! বাহির করা যাইত ন1। 
লোকনাথও রিশেষ প্রয়োজন ন1 হইলে কুঞ্জ ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতেন 

ন।; ধাহার সন্ধানে বুন্দাবনে আপিয়াছেন, তাহারই ধ্যান-ধারণায় 

পু্ার্চনায় তাভার দিবা বিভাবরা অতিবাহিত হইত । তথন রূপ 

গোস্বামী ব্রজমগুলের কর্তী), বিপক্নভক্কের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় 

ছিলেন। পাগিতোর ভিতিতে সেখানে যে একপ্রকার বৈষ্ণব বিশ্ব 

বিস্তালয় স্থাপিত হইয়াছিল, শ্রীরূপ তাহার কর্ণধার । কত দিখ্বিজগ্ন 

পাণ্ুত নবমত্তের মূল ধ্বংদ কঠিবার জন্ত গোম্বাধিগণের বিস্তা পরীক্ষ 

করিতে আমিতেন, তাহাদের সঙ্গে বিচার বা জয় পরাজয় রূপের বাবস্থা; 

হইত: ফোন কিছু নৃতন বিধি নিষেধ প্রবর্তিত কারতে হহলে, তাহ 

রূপই সকলের পরামশ লইয়া করিতেন | এ নব ব্যাপারে লোকনাথে 

সময়ক্ষেপ করিতে হহত না। ত্তিনি 'নিজের সাধন ভজন ও দেবসেব 

লইয়াই থাকিতেন। 
কিন্ত বৃন্দাবনের সে প্রদীপ্ত প্রভাথ বছদিন রহিল না। শ্রীচৈতন্তে 

অন্তর্ধানের পরই অনেক কমিয়াছিল, ক্রমে গৌড়ে শ্রীনিতানন্দ ' 
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অদ্বৈতু প্রতুদ্ধয় দেহরক্ষ! করিলেন। ভন বাহিরের আ্রোতের সুখ 

স্বঁতকটা বন্ধ হইয়া গেল। «একে একে নিভিল দেউটি” ; বৃন্দাবনে 
প্রথমে শ্রসনাতন, পরে অল্পকাল মধ্যে শ্রীরপ ও প্রীরঘুনাথ ভট্ট 
গোস্বামী অন্তর্ধান করিলেন । তখন বুন্মাবন আধার হইয়া গেল; 

সকলের মুখে বিষাদের কালিম! পড়িল, নবেদ্ধিমের সুপ্তি বা গভীর 

ভ্তানপ্রতিভা সব নিষ্প্রভ হইপ্লা গেল। শ্্রীরদুনাথ দাদ গোস্বামী, 
বন্দাবন হইতে ১*।১২ মাইল দূরে রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে কঠোর সাধনায় 
কাল কাঁটাইতে ছিলেন? বৃন্দাবন ও সাধারণের সঙ্গে তাহার বিশেষ 

সম্বন্ধ ছিল না। সেখানে থাকিলেন প্রধান তিন প্রত শ্রীলোকনাথ, 

শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। অপাধারণ পাশ্ডিত্যে শ্রীজীবের তুলন! 

নাই, প্রীরূপের দেহত্যাগের পর তিনিই বৃন্ধাবনের কর্তা । বয়মে ও 

কার্যাকারিতায় তিনিই সে পদের উপযুক্ত । বৈষ্ণবের ধর্দশ্সংহিতার 

গ্রন্থকার রূপে ও মহাপ্রতবর মনোনয়নের ফলে শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজপুরীর 

গুরুস্থানীয় ছিলেন । কিন্তু প্রভূ পোকনাথ বয়সে সকলের বড়, সাধনায় 

উহাদের অগ্রবস্থী, ত্যাগে ও দৈন্তে সকলের বরণীয়। 

বন্দাবনে যে ভক্তিশান্ত্র রাশি রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ 

এই তিন জনের তত্বাবধানে ছিল । কিন্তু উহা প্রচারিত হইবে কিরূপে ? 

বে বঙ্গ হইতে ভক্তির প্রত্বণ ছুটিয়াছিল, সেখানে হৃদয়-ভূমি সিক্ত করিবার 

কি ব্যবস্থা হইবে? তিন জনে যথন ইহাই ভাবিতে ছিলেন, তখন 

অলক্ষ্য সুত্রে উহার পথ খুলিয়া গেল। নীলাচলে ও গড়ে প্রতু্দিগের 
তিরোধানের পর নবধন্বের প্রচার পথ রুদ্ধবপ্রাঞ্থ হইয়। আসিতেছিল। 

কিন্তু শ্রীচৈতন্ত তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার প্রেরণার ফলে তাহাদের 
তিন জনের স্থলে কতকট! অভাব পুণের জন্ত তিনজন ভক্কের আবির্ভাব 

হয় ইহার। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্টামানন্দ । আচার্ধ্য ্রীনিবাস ছিলেন 
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ব্রাহ্মণ, ঠাকুর নরোত্বম কায়স্থ (এবং গোস্বামী শ্তামানন্দ ছিলেন দদেগাপ 
জাতীয় ।* ইহাদের কাহারও সহিত মহাপ্রভু বা রূপসনাতনের দেখা 
হইল ন, অথ দর্শন লাভের জন্য তাহারা সকলেই লালায়িত। তিন জন 

তিন পথে ছুটিয়া বৃন্দাবনে আদিয়া পূর্বোক্ত তিন গোস্থামীর শরণাপন্ন 
হলেন। শ্রীনিবাদ হইলেন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য, শ্রীজীব 

হ্যামানন্দকে দীক্ষা দিলেন । নরোত্তম কিরূুপে €লাকনাথ গোস্বামীর' 

কৃপালাঁভ করিয়াছিলেন, আমর! তাহাই এক্ষণে বলিব। এই তিন ভক্ত 

ভ্রীজীবের নিকট ভক্কিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, জীজীবের প্রধান চেষ্টায় 

এই তিন ভক্তদ্বার! ভক্তিগ্রস্থ সমূহ প্রচারিত হয়। রাড়-বঙ্গ শ্রীনিবাসের 

শিষ্তে ছাইয়া যায়? উড়িষ্যার ভক্তিরাজ্য ্টামানন্দ প্রীধান্ত লাভ করেন। 
সমস্ত উত্তর বঙ্গ হইতে আসাম পর্যান্ত ধাহার প্রচার ক্ষেত্র ছিল, তিনিই 
নরোত্তম। ভক্তের জাতিতে কি আসে যায়, ইহাদের সকলেরই বহু 

ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। এই নপোত্তম লোকনাথের একমাত্র শিষ্য । 

বর্তমান রাজদাহী জেলায় গরাণহাঁটি পরগণার মধ্যে পন্মাতীরবর্তী 
খেতরী গ্রামে এক উত্তর রাট়ীয় কায়স্থ জমিদারের বাস ছিল। তাহার 

নাম রাজ! কৃষ্ণনন্দ রায়, উপাধি “দত্ত”, কিন্তু নবাবদত্ত উপাধি ছিল 

মজুমদার । তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম পুরুযোত্তম মজুমদার | রাজা 

কুষ্ণানন্দের বহুলক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। সে বিপুল রশ্বর্যে দেই 

ধর্মনিন্ঠ রাজপরিবারের বারমাসে তের পার্বণ শ্বচ্ছন্দে সমারোহে চলিত | 

গ* জীনিবাসের নিবাস ছিল গঙ্গাতীরে চাকন্দিগ্রামে, পরে তিনি যাষিগ্রামে বাস 
করেন। তাহার পিতার নাম গঙ্গাধর চক্রবভভী মাতার নাম লক্ষী প্রয়। | গঙ্গীধরের 
প্রবর্তী নাম চৈতন্ডদাস। 

হ্যামানলের বালানাম দুঃখী, পরে তাহাল্প নান হয় কৃষ্দাস। ছুঃখী কৃষ্ণদাস 
গ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শ্যামানন্দ আখ্য। পান। তাখার পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল 
উড়িস্তার অন্তর্গত ধারেন্দ। বাহাস্ুরপুরের অধিবাসী ছিলেন। 
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কষ্তানন্দের পত্বীর নাম বাণী নারাম্ণী ; রাজা ট্রেমন ধার্মিক, রাণী নারায়ণী 
তেমনি ভক্কিমতী সঙালক্্মী ছিলেন । নেক কাল ৭স্তান লাভে বঞ্চিত 

থাকিবার পর, বনু কাতর প্রার্থনার ফলে ত্তাহাদের যে পুত্র লাভ হয়, 

তিনিই বিখ্যাত ভক্ত নরোত্তম দাস । দাদ তীহার দৈগুস্ুচক বৈষ্তবোপাধি 

মান্র। , পিভামাতার 'আদরের নাম ছিল “নরু” ; পৃর্ব্বেই বলিয়াছি, নকুর 

গোর বছ বর্ষ পুর্বে শ্রীচৈতন্ত যখন গৌড়-রামকেলি হইতে শাস্তিপুরে 
ফিরিয়া আদিতেছিলেন, তখন এই খেতবীর পথে কুত্বপুরে পদ্মাপার 

হন। সে দময় তিনি সঙ্কীর্ভনে বিভোর হইয়া নরোত্তম বলিয়া ডাকিয়। 

ছিলেন, ভক্তগণ বলেন সেই শক্তি সঞ্চারের ফলে বন্থ বর্ষ পরে নরোত্তমের 
জন্ম হয়। মহাপ্রভুর প্রকট কালেই নরোত্বমের জন্ম হয় বটে, কিন্ত 
নরু তাহাকে দেখেন নাই। তবুও বাল্য হইতেই গ্রীচৈতন্সের নাম 

শুনিলেই নরু শিহরিয়! উঠিতেন, তাহার ধেছ্গে কেমন নবভাবের আবির্ভাব 

শুঁত। ভক্তির ভাব তাহার সকল অঙ্গে প্রসারিত হইয়াছিল। সাধারণ 
বিদ্তা শিক্ষার পর তাহাকে বিষয়ে উদদাপীন দেখিয়া! যখন তাহার পিত। 

বিবাহ দ্বারা ত্বাহাকে তুলাইয়া গৃহে রাখিবার চেষ্টা করিলেন, তখনই 

নরোত্তম কোন সুত্রে পলায়ন করিস্া, ধরন্মোম্মাদে পথের লোককে প্রমত্ত 

বিয়া, অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত শাণ তন্ন লহয়! বৃন্দাবনে উপস্থিত ভইলেন | 

সেখানে তখন জীব গোম্বামী কর্তা, দান ভক্তের আশ্রয় স্থল। তিনি 

নরোত্তমকে আশ্রয় দিলেন। রূপ দনাভনের সঙ্গোপনে বিষাদখিষ্ন 

ন্দারপ্য তখন অন্ধকারময় । শ্াজীব রাজকুমার নরোত্তমের পরিচয় 
দীনিলেন ) রাজপুত্র বলিয়া তিনি, দে আদর বযত্বৎ্পাইতেন না, তাহার 

প্রকৃত ভক্ততূত্তি দেখিয়া গ্রজীব স্রেহবিগলিত হইলেন । তিনি নরোত্তমকে 

ইয়। গিয়া দেববিগ্রহ সকল দর্শন *করাইলেন, বনের মধ্যে কুঞ্জে কুঙ্জে 

গাশ্বামী প্রভূদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া! দ্িলেন। নরোম বাজার পুত্র, 



৪২ শ্ীলোকনাথ গোস্বামী । ও 
ল্্্লা পি পদ পে. পিতা পানি লি পর সিসি সিসির পাট পতি পি পাস পি তিতা পট পক ৪ লা্ষি শাসটিশাতি পাটি কক পস্টিপাসি পরি পা ৯ পি লি পান্টি লি এ পিক পল্লি পি পপি লালা সমিপসী «২ পাস 

রাজার মতই  তীহার রূপ(, জীর্ণ দীর্ঘ নিন বেশের মধ্য দি সে রূপে: 
জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। তক্মাচ্ছন্ন বহি দেখিয়া তত্রদশ 

গোস্বামীর। মুগ্ধ হইলেন। আর লোকনাথের মূর্তি দেখিয়া নরোত্বম আত্ম 
হারা হুইয়! গেলেন । এই সময়ে ভ্রনিবাসের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল 

শ্রীনিবাস কিছুকাল পূর্বে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সহিত 
রূপ সনাতনের দেখ। হয় নাই । প্রথম দেখার সম্ময় হইতে কোন এব 
অজানিত দিব্য প্রীতির টানে উভয়ের ভিতর এক চিরসৌন্ৃন্ত সংস্থাপিত 

হইয়া! গেল। উভদ্বের হৃদয় এক, একই উদ্দেস্তে উভয়ে বুন্দীবনে 
আসিয়াছেন; পরবর্তী জীবনে বঙ্গভূমিতে একই মহাপথে উভয়ের ভক্ত, 
জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে ভক্তিসাগর-নজমে চাক্ষুষ দর্শনের 

সে সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে চিরমিলন হইন্লা গেল। শ্্রনিবাসের সঙ্গ 

গিয়া নরোত্তম রাধাকুণ্ডে শ্রাধুক্ত দাস-গোস্বামী ও রুষ্ণদাস কবিরাজ 

এবং গোবর্ধনে রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি নানাস্থানে ভক্তগণের সঙ্গে ' £: 
কঙিরা আদিলেন। কিন্তু যেখানেই যান, নরোত্বমের মনোর্ভ 

লোকনাথের পদ-পঙ্কজেই পাড়য়া ছিল। লোকনাথকে প্রথম দশ 

করিবা মাত্র তাহার মনে এক অপুর্ব ভাবাবেশ হইয়াছিল, উহার ফ! 

তিনি না ধুবিষ্া না ভাবিদ্না তাহার চরণে সম্পূর্ণ আত্মলমপ 
করিয়া ছলেন। 

লোকনাথ ভাবে ভঙ্জিতে এমন কি সরল কথায় নরোত্বমের প্রার্থ, 

জানিয়া ছিলেন । কিন্তু সে প্রার্থনা কেমন করিয়া৷ তিনি পুর্ণ করিবেন 
যে বংশে তাহার জন্ম, সেই তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশীয়েরা কেহ কখন 

শিব্য গ্রহণ করেন নাই। এখনও এ বংশে শান্ত্রপারদর্শী উন্নত চরি। 
ত্যাগী ভক্ত পুরুষ আছেন, কিন্ত্বী কেহ শিষ্য করেন না । শিষ্য করা 

অনেক দাক্সিত্ব ; পরের ভব-পারের দ্া্নী হইতে হইলে, নিজের কার্ধে 
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নেক ক্ষতি হয়, সংসারের সম্বন্ধ হইতে ট্রীম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না । 

ম্পূর্ণ নিলিপ্ত হইবার জন্য লোকনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি 

কছুতেই কাহাঁকেও শিষ্য করিবেন না। নরোত্তমকে কত বুঝাইয়। 

লিলেন, কিন্তু তাহার হৃদক়ে প্রবোধ যানিল না। তিন বন্ধুর মধ্যে 

নিবাস ও শ্ঠামানন্দের দীক্ষ। হইয়াছে । নরোত্তম লোকনাথের পানে 

হিয়া রহিলেন। বাজার পুজ্র কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলেন, কত 

নুনক্স বিনয় করিয়! অশ্রজলে কুঞ্জ-কুটার অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু 
পাকনাথের দয়া হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না। 

রোত্তমও প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি একবার বাঁহাকে আত্মসমপণ 
'রিরাছেন, আমরণ তীহারই চরণ ব্যতীত অন্তগতি অবলম্বন করিবেন 

৷ জগৎ এই বার দেখিবে, কাহার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ হয় । 

নরোত্তমের সাধন-জীবন চলিতে লাগিল । তিনি লোকনাথের কুঞ্জের 

[নতিদুরে বনমধো এক ঝুপড়ী বাদ্ধিয়া বাস করিলেন ; কুটারে বগিয়া 
1ম জপ ও ভজন করিতেন; সময় পাইলে শ্রীজীবের নিকট ভক্তি-গ্রন্থ 
কছু কিছু অধ্যম্নন করিতেন; তিনি সর্বদাই গুরুমূণ্তি ধ্যান করিতেন, 

ভগবানের নিকট তাহার কৃপালাভের নিমিত্ত সর্বদা! সজলনেন্রে প্রার্থন। 

রিতেন। অথচ প্রভুর সম্মুখে আসিতেন না, কিছু বলিছতন না, কোন 

গাবে তাহাকে বিরন্ত করিতেন না, শুধু সকাল সন্ধ্যার প্রভুর কু্জের 

তুর্দিকে ঘুরিয়। ইষ্ট নামে টহল করিয়া! বেড়াইতেন : এই ভাবে অলক্ষ্যে 
/রদেবের দেহরক্ষী হুইয়| সেই বনের মধ্যে বান কত্রিতে লাগিলেন । 

কদে গুরুর ক্ুপালাভ করিবেন, তাহাই তীহার ধ্যান” ধারণার এক মাত্র 

[াধনা হইল । অবশেষে, তিনি গুরুসেবা করিবার জন্ক এক অদ্ভুত পন্থা 

টস্তাবন করিলেন । * 

লোকনাথ প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করি৷ কুঞ্জের কাছে বনের মধ্যে এক 



৪৪ জ্লোকনাথ গোস্বামী 

স্থানে বহির্দেশে যাইতেন &€ রাজকুমার উহারও কয়েক দণ্ড পূর্ববে শেষ 

রাত্রিতে &ঁ স্থানে গিয়া স্থানটি পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন, হাত ছানি 

করিবার জন্য ভাঁল মাটি ও জল সংগ্রহ করিয্না রাখিতেন। ঝাড়, দিবার 

ঝাটা গাছি মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। * আর প্রতাহ 

সমাঁন ভাবে এই কাধ্য করিয়া নবোভ্তম নিজে কত আনন্দ লাভ করিতেন 

প্রভুর যদি একটুও তৃপ্তি হয়, এই ভাবিয়া ঝঃটা বুকে ঝর ঝর ধারার 

তাহার আথি জল ঝনিত । 

“আপনারে ধন্ত মানে শরীর সফল । 

প্রভুর চরণ প্রাপ্ধে এই মোর বল ॥ 

কহিতে কহিতে কাদে ঝাটা বুকে দিয়ে । 

পাঁচ দাত ধারা বহে মুখ বুক বেয়ে ॥” 

প্রেঃ বিঃ 

লোকনাথ প্রত্যহ আসিয়! এই সেব! লক্ষা করিতেন, কোন ব্রজবাঃ 

এরূপ করে বলিয়৷ সন্দেহ হইত, কিন্তু কাহভাকেও দেখিতে পাইতে 

“যেই স্থানে গোদাঞ্িং করেন বহিদেশ | 

সেই ছানে যাই কহে সংস্থার বিশেষ | 

মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে। 

নিতা নিতা ৫ই মত করেন দেবনে ॥ 

কাট? মাছি পুতি বাখে মাটির ভি 5রে। 

বাহির করি সেবা করে হান অন্তরে ॥" 

প্রেম বিলাস, ১১শ উল্লাস, 

“মুতিক। শৌচের তরে শ্ন্দর মাটি আনে। 

ছড়া ঝাটা জল আনে বিবিধ বিধানে 1 

অনুরাগ বলী, 
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০ সপ শা ও শা পি স্পা সির পপি তি শা পিপি পিস সস আপি পো কত এ | পিপিপি পেপাল সস লা 

। দু ভাবে বৎসর কাণ গেল, গীত ৭ সকল ঞ্ষতুৃতে সেই 

॥কই ভাবে নরোত্তম গুরুর উদ্দেস্তে এহ ভাবে ভাড়ির সেব! করিতে 

াগিলেন। 

একধিন প্রভুর মনে বড় ধাক। লাগিন। তিনি ভাখিলেন, যেই এরূপ 

চুক, উহাতে তাহার নিন্ছের পাপ সঞ্চর হইতেছে, অতএব একসপ আর 

চতিতে'দেওয়। হইবে ন্]া। একদিন তিনি নির্দিষ্ট সময়েব্র পুর্বে, ছয় দণ্ড 
ত্রি থাকিতে, হঠাৎ বহির্দেশে আসিলেন, দেখিলেন কে যেন অন্ধকারে 

ঢান মার্জন। করিতেছে । নরোত্বমের দরিয়া যাহবার স্থযোগ হইল না, 

এমন সময়ে গোস্বামী প্রভু জিজ্ঞাসা কদিলেন “ভুধি কে £” 

উত্তর হইল--"আমি নরোক্তিম 1৮ 

প্রশ্ন--“ভূমিহ কি প্রতাহ এ কাধ্য কর ?” 

উত্তর-_-“আজ্ঞা, £11” 

প্র--কেন কর £” 

উ--প্প্রভে। ! কেন করি, তাহ! ভাঁনি ন1; মনে করিতে বলে তাই 

ঠরি। আমি অতি অভাজন্, দীনহীন কাঙ্গাল, বৃন্দাবনে আসিয়াই 

াপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি । এখন আমার অন্ত গতি নাই। 

মামাকে এই গুরুসেবাক্স বঞ্চিত করিবেন না 1” 

ৃ শুধু ইভাই নহে নরোস্তম নিতান্ত অপরাধীর মত কোমল ত্বরে এই 

চখাগুলি বলিয়া তাহার নিঞ্জ জীবনের সকল কথার সার ভাগ সজলনেত্রে 

ভুকে বুঝাইয়া বলিলেন, কিন্নপে তিনি জন্মের বন্ছ পূর্বে শু্চৈতন্তের 

পালাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি রাজার রাজ্য» সুখের সংসার সব 

গ করিয়। ইষ্ট লাভের জন্য বুন্দাবনে আসিয়াছেন, কিরূপে গুরুক্কপাই 
হার একমাজ পথ । শুনিয়া গদগন্ধ ভাবে প্রড়ু বলিলেন "নরোত্বম, 

ম ব্রজবাসী ভক্ত, তুমি মহাপ্রভুর ক্পাধিকারী, তুমি এ কার্যা আর 



ঞি 

৪৬ আলোকনাথ গোস্বামী 

করিও না, ইহাতে আমার বু দুঃখ হয়, আমার পাপ হয়। আমি বড় 

বাথ! পাইতেছি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিতেছি না1” নরেুত্তম 

নীরব। প্রভু বড় বিপদে পড়িলেন, একদিকে প্রতিজ্ঞা, অন্ত পক্ষে এমন 

ভক্তকে প্রত্যাধ্যান করাও ত বড় শক্ত। ভাবিতে ভাবিতে প্রত 

বহির্দেশে গেলেন। নরোত্ম ফীড়াইয়া রহিলেন। প্রভূ ফিরিয়া 

আসিলেন $.ম্বখ খানি গম্ভীর । নরোত্বম শৌচেরু জন্ত মাটি আনি 

দিলেন, জল দিলেন, প্রতু গ্রহণ করিলেন, কোন কথ! বলিলেন না, 

আপত্তি করিলেন না। নরোত্তম গলিয়া গেলেন । 

লোকনাথ কুঞ্জ আসিলেন, নরোত্বম সঙ্গে সঙ্গে আদিলেন। কোন 

কথাবার্তী হইল না, সেই দিন হইতে প্রভূর প্রসন্নতা দেখা দিল। 

নরোত্ম সেই দিন হইতে সর্ধবদ! কুটারে থাকিয়া নান! ভাবে সেবা করিতে 
লাগিলেন, প্রভূ আপত্তি করিতেন না। এই ভাবে আরও কয়েক নাদ 

পরীক্ষা চলিল। সে নির্বাক পরীক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ হইলেন। অবশে, 

একদিন প্রভূ ডাকিয়। নরোত্তমকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । 
আকাশের মেঘ কাটিয়া গেল। নির্্ল গগনে আনন্দের দীপ্ত রশ্মি দেখা 

দিল। গুরু শিষ্যের প্রতি সদয় হইলেন । 

একদিন €লাকনাথ নরোত্তমকে ভাকাইয়৷ কাছে বসাইয়৷ তাহাকে 
শপথ করাইয়া লইলেন, তিনি জীবনে কথনও মত্ন্তাদি ভোজন করিবেন 

না, বিষয় বিলাসার্দির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেন না, তিনি চিরকুমার থাকিয়া 

ব্রঙ্গচর্যা পালন করিবেন। এ সকল ব্রতই নরোত্তম কঠোর ভাবে পালন 

কবিতেছিলেন, সুতরাং তিনি সানন্দ দ্রিত্ে গুরুর সমীপে শপথ করিলেন । 

তখন লোকনাথ সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন আর স্পষ্ট স্বরে 

বলিলেন “নরোত্বম ! তুমি নরোত্তই বটে, আজ হইতে আমার প্রাজ্ঞ 

তরঙ্গ হইল। তোমার মত শিষ্য পাইলে দেবতারাও ধন্য হন, আমি 



প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ ৪৭ 

মাকে দীক্ষা দ্িব। সম্মুখে শ্রাবণী পুণিস্ব, পুণ্য তিথি; সেইদিন 
মার দীক্ষা হইবে ।” উচ্ছৃদিত আনন্দাবেগে নরোত্বম পদপ্রান্তে 

ড়, তাহার প1 ছু'খানি বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিলেন, অশ্রুর প্রবাহে 

রুদেবের পদ ধৌত করিতে লাগিলেন। ত্রাহার কঠোর ব্রত উদযাপিত 

| 

নরোতিমের আনন্দ আর ধরে ন1। তিনি দৌড়িয়! গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে 
স্বামী ও অন্তান্ত ভক্তগণকে একে একে আনন্দের সংবাদ দিয় 

সিলেন। সকলেই তাহার কঠোর সাধনায় বড় উৎকণ্ঠিত ছিলেন । 

লে আশ্বস্ত হইলেন । বিশেষতঃ শ্রীজীব গোথ্ামী রাজকুমারের ভাগা 

থিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন । নিদ্দি্ট দিনে সকল ভক্তবুন্দ লোকনাথ 

তুর কুঞ্জে সমাগত হইলেন । প্রককষ্ট বিধানে স্নানপুত নরোত্তমের পবিত্র” 
ক্ষা। কাধ্য সম্পন্ন হইল । গুরুদেব প্রসন্নবদনে শিষ্যের সকল পাপের 
ঝা নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে হঠ্মন্ত্র দান করিলেন । পমবেত 

স্তগণ সকলে আনন্দ কোলাভলে কুঞ্জ-কুটার মুখরিত করি তুলিলেন। 
্রাগ্রগণ্য শিশিরকুমার লিখিয়াছেন। “নরোতুমের সর্বাঙ্গ চন্দনে 

পিত, গলায় ফুলের মালা, প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্ল এবং উহা দিয়া 

নন্দ ধার! বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে। রাজকুমার বাহিরে আনিয়। জীব 

স্বামী প্রভৃতি মহাস্তগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সকলে 

হার রূপ ও তেজ দেখিয়া ধন্ ধন্ঠ করিতে লাগিলেন ।”* লোকনাথের 

তিভ। ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সেই ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে দিগৃদিগন্তে 

রা বিজয় দুন্দুতি বাজিয়া উঠিল। 

আীনরোত্তম-চরিত, ৩৩ পৃঃ 



৪৮ জ্ীলোকনাথ গোস্বামী । 
সক সি লাস্ট রা লাজ সি্মিসিতি আর্ট লিপ মিস্টি ঈকষিতীজ্উিত স্তর ৯ পাসিটি উস সপ সিকি সি স্সি্ণ সির ছল চে 

( € ৭ ১ 
কক্ছর্তা উদ সি ভাটি ছি ৩ সির সিতান্রা ছিপ আপি সী তি উরি জিন ছি লসর নি শা 

£% দিবাবসান & 

নরোত্বম দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে গুরুদেবের পদ প্রান্তেই বুহিলেন 
প্রভু তাহাকে উপাসনার যাবতীয় নিগুঢ় রহস্ত এবং সাধন ভজনের প্রণ 
শিখাইলেন। সখি ভাবে কিরূপে কুষ্*সাধনা করিতে হয়, কোন্ সি 

ভাবে সাধন অঙ্গ কিরূপ হয়, বিরহ মিলনে সেবার কি প্রকরণ ও ফর 

হয়,--শিষ্যের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বিরলে বসিয়! গুরু তাহারে 

আত্মনাৎ করিলেন ।* শ্রীরূপের গ্রন্থ সমূহে এই নকল দাধন রীতি 

ভাবে বণিত আছে এবং কি ভাবে তাহা শচৈতগ্ঠ কর্তৃক অন্থমোদিত 
হইয়াছে, তাহাও তিনি বুঝাইয্া দিলেন গোরাঙ্গ-ধম্মের সার কথা এই 2... 

“আপনে আচরে ধর্ম কছেন লোকেরে। ূ 

| তাহারেই আপনে গৌরাঙ্গ কুপ। করে ॥৮ | 

যিনি আপনি আচরণ করিয়া শিষ্যুকে ধরন শিক্ষা দেন, গৌরাঙ্গ তাহাঁবে 

কৃপা দান করিয়া থাকেন। লোকনাথ ইষ্ট সাধনার যে গৃঢ়তত্ব 

আচরণ করিয়। নিত্য সিদ্ধ হইয়াছিলেন, শিষ্যকে তাহাই যথাযথ শিখাই 
নিজের পর্থের পথিক করিয়া লইলেন, তাহার সম্মুখে এক অপুর্ব 

রাজ্য উদ্ুক্ত করিয়া! দিলেন! নরোত্তম নেই ভাবে অনুপ্রাণিত হই 

গুরুসেবায় নিরত হইয়া বলিলেন ১ 

“নিত্যং শুদ্ধং নিরাঁভাসং নির্বিকারং নিরগ্রনং | 

নিত্য বোধচিদানন্দং গুরু, ব্রদ্ধ নমাম্যহম্ ॥৮ 

* প্রাচীন বুন্দাবনের সখির অবতার্-স্বরপ যেমন লোকনাথের নাম ছিল* মুলার 

এমনই তাহার শিশু নবোত্তমের নাম হইয়াছিল বিল!সসপ্ররী । 



দিবাবসান। ৪৯ 
| ০১৬পা্শ ইলাস্সিরী সপসিতি লী ছি সিল সিসি রসি সি সিসি সিসি পতিত সিসি 

স্তাহার সেই দিবসব্যাপী সেবার প্রক্কৃতিই স্বঘ্্্। প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি 

গুরুদেবের শৌচাদির ব্যবস্থা! করিতেন, ন্নানাস্তে তুলদী পুষ্প আহরণ 
করিয়া আনিতেন, ৬ঠাকুর পুক্জার ও ভোগরন্ধনের সকল আয়োজন 

করিয়৷ দিতেন, গুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি পাইতেন। 

প্রভু যখন জপে বসিতেন, বিনিদ্র নরোত্তম তাহাকে ব্যজন করিয়া মশা 

মাছি 'তাড়াইতেন। প্রভু যখন শয়ন করিতেন, নরোস্তম তখন তাহার 
দ-নম্বাহন করিতেন । গুরুসেবার নরোত্তধ আপনাকে একেবারে 

রাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ভাবে কত দিন, কত বৎসর চলিন 

ইতেছিল, নরোত্তমের তন্ুমন পরিবন্তিত হইয়া! তাহার নূতন তেজঃ- 
প্রভায় মানুষকে দেবতা! গডিল। তাহাই দেখিস্বা শ্রীজীব গোস্বামী 

তাহাকে *্শ্রীঠাকুর” আখা। দিলেন, সকলেই সে উপার্ধতে সম্মতি দিলেন, 

তখন হইতে "শঠাকুর* বা “ঠাকুর মহাশয়” বলিলে নরোত্বমকেই 

ইত। শিষ্যের গৌরবে লোকনাথ ধন্ত হইলেন। লোকে সর্বত্রই 

লাভ করিতে চার, কেবল পুত্র ও শিশ্যের নিকট পরাজয় 

চ্ছ! করে। 

লোকনাথ ক্রমে জরাগ্রন্ত স্থবির হইয়া পড়িতেছিলেন ; পুজার্চনার 

দকল রীতি রক্ষা করিতে পারেন না, জপ-সংখ্যাও প্রত্যহ পূর্ণ হয় না। 
তবুও তিনি স্বাবলম্বনের পূর্ণ মূর্তি, কাহারও অপেক্ষ! করিতে চাহিতেন 
11 নরোত্বম যে এত পেবা করিতেন, তবুও তিনি পরবশ হইলেন না। 

ত্তমের যখন গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল, তিনি তাহাকে অক্নান 

নে অন্থমতি দিলেন ; অথচ দ্বিতীয় কোন শিষ্য গ্রহণ করিলেন না। 

[াত্তমই তাহার একমাত্র শিষ্য। লোকনাথের আর একটি প্রধান 

বশেষত্ব ছিল, তিনি আপনার কথ কাহাকেও কিছু বলিতেন না । 
কান প্রকারে কেহ তাহার কোন গুণ গাথ। গায়, তাহা তিনি গছন্দ 

৪8 
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করিতেন, না। তিনি নিদক্ষ কোন, শাস্ত-গ্রস্থ লিখেন নাই, * অথচ »। 

সনাতন ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোশ্বামগণের গ্রন্থের সাধন-তত্বের অনেব 
সারাংশ তাহার নিকট হইতে গৃহীত । কৃঙ্দাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনে; 

সকল ভক্তগণের উপদেশ ও আম্কুলো তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ “গ্রাচৈতঃ 

চরিতামৃ* রুচনা করিতেছিলেন, তখন লোকনাথও তাহাকে অনেব 

সাহায্য করেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাহার নিজের কোন প্রসঙ্গ - উ+ল্লৎ 
করিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্ত সেই যে বিরা 

গ্রন্থে সে যুগের বহু কথা, বন ঘটনা চোকের জলের কালীতে লাঁখং 

হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকনাথের কোন কথা নাই। সে যুগে এম, 

আত্মগোপন গোপালভষ্ট ব্যতীত গোস্বামীপার্দদিগের মধ্যেও আর কে! 

করেন নাই। লোকনাথ গোস্বামীর জীবদ্দশায় কোন লেখক তীহা; 

কোন কথা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে দাহন করেন নাই । এ 
জন্তই লোকনাথ-চরিত্রের অনেক তথ্য মনুষ্য-নেত্রের পখবন্তী হহবা' 

অবসর পাইতেছে না। লোকনাথের মত নিষ্পৃ$, সর্বত্যাগী মহাপুক' 

অতি বিরল। 

শ্চৈতন্তচরিতাযৃত রচিত হইবার পর শ্রীজীব গোম্বাধী বৃন্দাবনে; 
সকল ভক্তের পরামশ লহয়! স্থির করেন ষে, রূপসনাতন প্রভৃতি সকদ 

* লোকনাথ দাস-প্রণীত “সাতা-চরিত্র” নাষে একখান গ্রন্থ আছে। ইহা 

অদ্বৈত-পত্ধী সীতাদেবীর জীবন-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন 

ইনি লোকদাখ গোথামী। ইহা বিচিন্র নহে, অস্বৈত-পত্বীর নামও যেমন সী! 
লোচ্ষনাথের নিজ জননীক্ষ নামও সাঙা। পঠদশায় অস্বৈত-গৃহে গর-পত়্ীর নিকা 

লোকনাখ বাতৃনেহ পীইয়। ছিলেন, মে কথ! পুবের বলিয়াছি। হয়তঃ তাহার লা 

এই সুত্র গ্রন্থ ঠাহার জীবদ্দশায় প্রেকাঞ্চিত হয় নাই, এজন চৈত%/ চরিতা স্ৃতে তাহা 
উল্লেখ নাই । “বঙ্গভাষ! ও নাহিতা”, ৩২১ পৃঃ আষ্টঝা। 



দিখাবদান'। ৫১ 

াস্াধীর টির টি শাহ কে ভূলীকত হই রাড 
ঈছা গৌড় দেশে প্রচারিত হইবার কোন সুযোগ হইতেছে লা, অতএব 
এই সকল গ্রন্থরাশি শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্টামানন্দ এই তিন ভক্ত-শিত্যের 
জে উপযুক্ত যানবাহন. ও রক্ষী সহ বঙ্গদেশে পাঠান হউক । লোঁকনাধও 
হার 'স্থমোদন করিলেন, এবং গুরুদেবের! তিন শিষ্যকে যাইবার জন্ত 
মতি দিলেন। আর্থ লইয়া চলিয়া যাইবার সমগ্ন আপিলে, নরোত্ম 
কান্ত শোকার্ত হহয়া গুরুদেবের সমীপে উপনীত হইলেন । মহাস্থবির 
লাঁকনাথের বরন এই সময়ে একশত বৎসরের: নিকটবর্তী হইয়াছিল । 
কস্ত তবুও তিনি সাক্রনেত্রে একমাত্র শিষ্যকে বিদায় ছিলেন, কারণ 
ীবের মঙলই এই দূরদর্শী মহাস্তগণের জীবনের উদ্গেশ্্র, তিনি বুঝি. 
চলেন নরোত্বম স্বারা বহু জীবের মঙ্গল সাধিত হইবে। বিশেষতঃ 
গগদেশে বৈহ্ঃব ধর্মের প্রচার কা্ধ্য অব্যাহত রাখিবার জন্ত'নরোতমের 

কঠোরব্রতী ভক্ত-সাধকে্র একাস্ত প্রয্বোজন । তই তিনি চক্ষুঙল 
ইন প্রিয় শিষ্াকে বিদায় দিলেন, তাহার কথার ভাবে একটুও 
নসিক দুর্বলতা প্রকাশ পাইর্ল না । তিনি ফাঁহা' বলিলেন, তাক" 
রাংশ এই £--"আনীর্বাদ করি, তোমার ব্রত পূর্ণ হউক; আবার 
ল, বিষয় সংস্পর্শ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া ভজনানন্দে দিন হ্ষাটাইবে এবং 
মংখ্য জীবের মঙ্গল সাধন করিবে । কখনও কাহাকেও শিষ্য করিব ন। 
লয়। প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলাম, তোযার পুণ্য-প্রভায় আমার সে প্রতিজ্ঞ! 
দ হইয়াছে, তাহাতে আমি ক্ষুপ্ নহি, তাহাতে আমি ধন্ক হইয়াছি। 
মক্সামার এক মাত্র শিষ্য, আঙ্গি আর কাহাকেঞু শিষ্য করি নাই। 
কয়দিন জীবিত আছি, আর কাহাকেও শিষ্য করিব না। তুমি 

বের মঙ্গল কর, তাহাতেই আমার আনন্দ হইবে । তোমার আর 
(নও বৃন্দাবনে আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমাতে আমাতে আজ 
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এই শেষ দেখা ।”--এই বাণী ওনিবামাজ নরোত্তম সুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন 

যখন চেতনা প্রাপ্ত হইলেন, কাদিতে কাদিতে গুরুদেবের পদ্ধূলি এ 

পাহ্কা লইয়া নিক্রান্ত হইলেন । * 

ইহার পর লোকনাথ আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১৫. 

শাকে বা ১৫৮৮ খুষ্টাবে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর অন্তর্ধান ঘটে 

লোকনাথ উহার পুর্কেইি অপ্রকট হুইয়াছিলেন। তখন তাহার বয় 
শতাধিক বর্ষ পুর্ণ হইয়াছিল। আধুনিক গোকুলানন্দ মঠে তাহার সমা 
আছে ও তাহার পার্থে নরোত্বম ঠাকুরের সাধনাসন প্রদশিত হয় 

উহার সন্গিকটবর্থী মন্দিরে লোকনাথের আরাধ্য দেবত। শ্রীরাধাবিনোদে' 

_বিজয়ুত্তি নিত্যপুজিত হইতেছেন । এ মন্দিরে আ্ীরঘুনাথ দাস ঠাকুরে 

 আবাধিত ঠাকুর গ্রীগিরিধারী জীউ এবং ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার পর: 

ভাগবত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয্দের সেবিত ক্রঈগোকুলানন্দ ঠাকু; 
বিরাজমান । বিশ্বনাথের ঠাকুরের নামে এক্ষপে মঠের নাম হইয়াছে 

গোকুলানন্দ। এই স্থানে গিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত আধুনিক বুন্দাবনে 

সমুদ্ধারের অগ্রদূত ভক্তাবহার শ্রলোকনাথ গোস্বামীদেবের স্থৃতি-পু$ 
করিন্ন। থাকেন। 

পাশ পইাদ 

সম্পূর্ণ 

* শুনিতে পাওয়! যায়, এখনও এই পাছুকান্য় খেতরীর মন্দিরে নিত্য গগি 

হইতেছেন। 
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গোকফুলানন্দ মঠে 

শ্রীলো কনাথ গোম্বামীর সমাধি ম১। 

 সম্মুখের গ্রঙে ঠাকুর নবোগুমের সাধনাসন মাছে 

২ পিং 





আসনাতন গোস্বামী 

গৌড়েন্দ্ন্ত সভাবিভূষণ-মণিস্ত্যক্ু।1 ব খদ্ধাং শ্রিয়ং 
রূপস্তাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগাল্সমীং দধে 
অন্তর্ভক্তিরসেন পুর্ণসরসো বাহ্াবধৃতাক তিঃ 
শৈবালৈহ পিহিতং মহাসর ইব প্ীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥ 





উঞীলনানডলন তগগাক্ষাহ্ী 

(১) 

পূর্ব ভ'ষ 

মানবের মনে অদ্বৈতভাবের চৈতন্ঠ জাগিলে যেমন সে চিরদিন 

গানন্দ উপভোগ করে, সেইরূপ বঙ্গদেশে একদিন নিদারুণ ধর্ধগ্রানি 

স্থিত ভওয়ায় শ্রীঅগৈতাচার্যের কাতর প্রার্থনায় এ্রীটৈতন্তদেবের 

ধর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবধূত প্ীনিত্যানন্দ আসিয়৷ একত্রে জুটিয়াছিলেন। 
তিন প্রসুই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম প্রবর্তক ; তন্মধ্যে কেন্ুস্থলে 

ইয়াছিলেন আধুনিক ক্ৃষ্ঝমন্ত্রের দীক্ষাগ্ডর শকষ্ণচৈতন্ত, তিনি 
প্রভু এবং পার্বতী অন্ক ছুহজন প্রভূ; তন্মধ্যে যিনি নবংশম্মমতের 

কল্পনা করিয়া! তাহার আয়োজন করেন, তিনি প্রভু অদ্থৈতাচারধ্য এবং 

নবমত দিনি বঙ্গের দ্বারে ছ্বায়ে প্রচার করিয়া কারের প্রয়োজন 

মি তিনি প্রভূপাদ প্রীনিত্যানন্দ। এই তিন জনের মধ্যে 
বাদ দিয়া অগ্ঠের সাধন। বা শক্কিমন্তা বুবিতে পারা যায় না 

| বঙ্গের পল্লাতে পল্লীতে বন্ুস্থলে এই তিন প্রভৃব্বই মুর্ভর একত্র 

চলিতেছে । 

£ যোড়খ শতাক্ধীর প্রথম পাছে হারা যে ধর্ম গড়িয়া দেশময় তুমুল 

লন তুলিয়াছি্নেন, তাহার প্রবাহ কয় শতাবী পার হইতে পারিত, 
কে জানে? কারণ বের ধাহাা শক্তিশাঙী যা সমৃদ্ধিশালী জোক, 



৫৬ জ্ীসনাতন গোস্বামী 

সমাক্তে ধাহারা কলীন বলয় চিন্তিত, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চন্তরের সে 

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির অধিকাংশই তখন শাক্তমতা বলম্বী- 

তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ব মতে ঘোর শক্র ছিলেন। পাণগ্ডিত্য-প্রতিভা 

ংশ-পবস্পরায় যে ব্রাহ্গণগণ সর্বত্র খাতিসম্পন্ন, ধর্সাধনা অপেক্ষা, 

আচারনিষ্ঠায় ধাঁভাদের অধিক আগ্রত, তাহারা সকলেই নবমতবে 

অশান্তীয় এবং অনাচরণীয় বলিয়া উপেক্ষা করিতি ছিলেন। সুতির 
প্রবর্তক 'প্রভুদিগের অন্তর্ধানের পর, তীহাদের ধর্শ্রকে বীাচাইয়! রাং 

গুরুতর সমন্তার বিষ ছিল 1 এদেশে শাস্ত্রের ভিত্বির উপর 'প্রতিষ্ঠাপি' 

না হইলে কোন ধর্মই টিকিবে না ; এই পণ্ডিতের দেশে যেখানে সেখাঢ 

তুর্ক-যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া নিজমত স্থাপন করিতে না পারিনে 

সকল চেষ্টা বার্থ হইবে--এ রতশ্ত শ্রীচৈতন বুঝিতেন । ভাবের বস্তা 

জলোচ্ছাস আসিতে পারে, কিন্তু কালে শ্ষ্ক বালুকায় তাহ শ্কা 
যাওয়া বিচিত্র নন্কে। তাহাকে দৃঢ় মৃত্তিকার খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখি 

না পারিলে. উচ্গ স্পেয় সলিলপুর্ণ গভীর জলাশয়ে পরিণত হয়া চিন 
পিপান্তর তৃষ্ণা-নিবাবণে সমর্থ হইবে না । 

এই জন্তই জইটচৈতনা নি ভক্তের মধ্য হইতে বাছিয়! বাছিয়া লে 

পাঠাইয়া তাহাদের দ্বারা বৈষ্ণব যতের শাস্্গঠন ও সঙ্কলন করাই 
ছিলেন । জগতের সকল জাতির নেত়বন্দের মধ্যে যিনি টপযুক্ত লো 

নির্বাচনে স্ুপটু এবং গুণগ্রাহিতায় ুঙ্ষদর্শী, তিনিই জগতে জয় 

করিয়াছেন । চৈতন্মণ্তর সাফল্যের ইভা প্রধান কারণ। ভি 

যাভাদিগকে মোহিনী মুর্ভিতে আত্মসাৎ করিয়া শক্তি সঞ্চারিত করি 

ছিলেন, তীহার সেই বাছা বাছ। ভক্তরা নিখিল কিন্দুশাস্ত্রের আকর স্ব 

হইতে রত্বোন্ধার করিয়া নব প্রবর্তিত গৌড়ীয় মতকে নুদুচ ভিত্তির উ 
প্রতিন্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁভাদের নিকট লোকে সর্ব প্রথমে পা! 



পিতৃ-পরিচস় ৫৭ 
সপ খিল প্র মস পপি পপ পি ৩ ৪টি লিপি পি শি পি পাক লো জিলা সি লী পিক পা শপ 

রাজিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়াছি, ও তবে ত নবমতের বিজ 

তাক উড়িয়াছিল! নতুবা আজ. শ্চৈতন্তের ধন্ধের কি পারণতি হইত, 

₹ বলিবে? যে সব সংসারত্যাগী অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী দৈম্যবেশী ন্যাসী 

ক্তের। বুন্দাবনকে কেন্দ্রস্থল করিয়া, তথায় বলিয়া অসংখ্য দাশনিক গ্রন্থ 

নথিয়া বৈষ্ণবধ্মের ভিত্তি-মুল রচনা করিয়! গিয়াছেন, তাভাদের মধ্যে 
বপ্রথম এবং সর্বপ্রষ্ঠান ছিলেন তিনজন-__ভ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী 
রং উহাদের ত্রাতুষ্পুত্রও শিষ্য শ্রীীব গোস্বামী । সনাতন তাহার ধর্ুকে 

 ভক্তিবাদের দিদ্ধান্তকে সনাতন মতের অস্তভূক্তি বলিয়া প্রমাণিত 
রিয়াছেন, রূপ সে ধর্মের সাধন-প্রণালীর রূপনির্ণয় ক'রয়াছেন, জীব 

[বিধ সন্দর্ভে তত্বব্যাখ্য। করিয়া নে ধর্মকে চিরভীবী করিয়া গিয়াছেন । * 

মরা! এক্ষণে এই তিন জনের পরিচয় দিতেছি । শ্রীসনাতন উহাদের মধ্যে 

সে সকলের বড়, প্রথমতঃ তাহার জীবনীর সঙ্গে উহাদের সকলের 

ধারণ পিভৃকুল ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রসঙ্গ বলিয়া, পরে পৃথক্ ভাবে 

[ত্যেকের ভক্তি-নাধনা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিব। |] 

(২) 
পিতৃ-পরিচন়্ । 

আনুমানিক চতুর্দশ শতাবীর মধভাগে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট 
শের কোন অংশে এক রাজা ছিলেন, শ্রীক্মীব গোস্বামীর নিজবংশ-পত্চিয় 

ইতে জানিতে পারি. + এঁ রাজার নাম শ্রীসর্বজ্ঞ জগদৃগুর | সর্কজ্ঞ ও 
টির সক ৬ পপি আট 

* সনাতন কুপার'পাইনু তক্তির সিদ্ধান্ত । 

প্রীরুপ কৃপায় পাইনু «সভার প্রান্ত ॥” চৈ. চ আদি ৫ম) 

1 জ্ীজীব গোস্বামী "লঘুতোষনী” নাঁদে শ্রীমস্তাগবতের সংস্কৃত টাকা প্রণয়ন 
বিন; 'উহার শেষভাগে তিনি যে ভক্তিগর্ভ গুরুগ্তীর ভাবায় দিজ বংশ-পরিচয় 



৫৮ হ্ীমনাতন গোস্বামী 
চারদিন ০ 

জগদূগ্ুর এই ছুইটি মধ্যে কোন্টি তাঁহার উপাধি, তাহা স্থির করা কঠিন 

হয়তঃ তাঁহার প্রক্কত নাম অন্ত কিছু ছিল, এই ছুইটিই ত্তাহার উপাধি 
তিনি সর্ধবশান্ত্ে স্পপপ্ডিত বলিয়া সর্ধজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ-সমাজে বরণীয় বলি 

কোন কোন গুরু-সম্প্রদায়ের মত জগদৃগুরু উপাধি-ভূষিত হইতে পারেন 
এই কর্ণাট-রাজ ভরঘাজ গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বোরিক শ্রেণীর ব্জুর্বো 

দিয়াছেন, তাহারই সার অর্দ লইয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। কোৌতুহ 

পাঠকের জন্য দানে স্থানে গ্লোক্লি হইতে ছুই এক পংক্তিমাজ্জ উদ্ধৃত কাঁরব 

শ্রীজীব কোথায়ও কোন সমস নির্দেশ করেন নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়; ক 

সময় নির্দেশ না করিয়া কোন ঘটনার সম্পূর্ণ এ্রতিষ্গাসিকতা রক্ষা কর! যায় ন 

 তবুণ স্্রীজাবের বর্ন! হত আমর! সমসামারক তখোর যেটুকু আভাস এবং ৭ 
বৈশ্য গ্রন্থের আলোচনায় যেটুকু সন্ধান পাইক্লাছি, লতর্কতাবে তাহার সদ্বাবহা 

করিয়াছি । আমার "বিশ্বাস, সময়ের উল্লেখ না গ্রিলে বর্ণনার সঙ্গীত! থাকে সা 

এজন সর্বত্র নৃঢ়নাশ্চিত না হইজে৪ পভ চেষ্টার ফলে একটা সময়ের নির্ঘ 

উপস্থাপিত কারলাম ; তত্বদশী বৃধীবর্গ উহার সত্যাসত্য বিনিশ্চ্প করিবেন 

তবে একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই, বিনা বিচারে কোন মত গ্রহণ ব। সিদ্ধা 

স্থির করি নাই। গ্রঁসনাতনের জীবনবৃত্ত :সন্বদ্ধে গৌরজীবন শ্রীযুক্ত রামবাদব বাগ 

প্রণী৬ প্র শ্ববৃন্দাথন-রহস্ত" ১ম ভাগ এবং শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত কর্তৃক সম্দর 

প্রকাশিত “বৃদ্দাবন-কথা” হইতে সময় সম্বন্ধে কিছু সন্ধান পাইয়াছি। পুলিস 

বলেন, তিনি শ্ীবুন্দাবনে ৬পাধারমণ বিগ্রছের পুজারিবংশর পঙ্িত প্রবর ধন 

বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিক২ “সেবাপ্রাকট ও হষ্টলাভের [দন নির্ণয়” নাম 

বে একখানি জীর্ণ প্রাচীন স্তর পু ধি দেখিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি গোন্বামীপাদ দি, 

জন্মসৃতু। ও দেবা-প্রকাশসন্থঞ্জে কতকগাপ তারিখ পাইর়াছেন ; বিশেষ পরীক্ষা ক 

দেখিাহ্ছ, বৃন্দাবনে যে সকল ঘটন! ঘচয়্যাছল, তৎসন্বছ্ে। এই সকল তারিখ সঃ 

বলিয়া ধরা যায়, কিন্তু তৎপূর্ধববত্থী ঘা স্থানান্তরের ঘটনা সম্থক্ধে এই পুখির তারি; 

সহিত অন্ত ঘটনার সামগ্রদ্য রঙ্গ! কর! যায় না। 



'পিতৃ-পন্থিচগ্র €৯ 

স্থিলেন ' * সর্ধজ্ঞের মৃত্যুয় পর তৎপুষঠ অনিক্ষদ্ধ কর্ণাট প্রদেশের 
হন; তিনি সমগ্র বুর্বেদে স্থুপপ্ডিত এবং সমস্য নৃপতিবর্গের বরণীর 

| 1 অনিরুদ্ধের হুই পুত্র ছিলেন) উহার বৈষাত্রেক্ ভ্রাত1- ব্ধপেশ্বর 

স্ুএহর । তন্মধ্যে জোষ্ঠ রূপেশ্বর বছুশান্ত্রে স্থপণ্ডিত এবং কনিষ্ঠ 

| শঙ্ত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন । অনিক্ষুদ্ধ পুক্র্গয়ের মধ্যে স্বরাজ্য 
করিয়। দিয়। পরলোক গমন করেন (১৩৩৮ শক )। শঙ্ত্র- 

যাহা ফল, তাহ! ফলিয়াছিল; হব্িহর বিদ্রোহী হইয়া জোষ্ঠকে 

দত ও দেশার্তরিত করিক্সা ছাড়িলেন। জ্বাজাচাত তইক্স! ব্ূপেশ্বর 
৷ ধনব্রত্ব সহ আটটি ঘোটক বাহনে পূর্বদেশে গমন করেন। 4 
| শিখরেশ্বর নামক তাহার এক পূর্বতন বন্ধু ছিলেন, তিনি ফোন 

গর রাজা বলিয়া বোধ হক্স। 8 সেই বন্ধুর রাজো বাস কৰিবার 

*  রেজে রাজনসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূ(মপতিঃ। 

প্রসর্বজজগদ্গ,রুভু'বি ভরদ্বাঙজান্বয়ো গ্রামনীঃ॥” লঘুতোবণী। 

দাক্ষিশাত্য বৈদিক কর্ণাটী ব্রাহ্মণ । 

যুব্ধেদী তরন্ধান্ধ গোতোন্ডব হন &”  প্রেসধিলাস, &৩শ 

1 “সব্বস্ধাপতি পৃজিতোহধিগ হ্ুর্েবেদেক বিশ্রামভূ- 

লক্দ্বীবাননিরুদ্ধ দেব হাত যষঃ খ্যাতিংক্ষিতো জগ্মিবান্।” লঘুতোধণী । 

মূলে “পৌরন্তাদেশং যো” আছে ; সেখানে পৌরন্ত্য কোন দেশ বিশেষের 

হ, পৌঁ স্ত্য বালতে পূর্বাদক বুঝায়। বাস্তাবক পক্ষে রুপেস্বর পর্বের 
দেশে আলিঙ্া লেন । 

শিখরেখর কে, তাহ জানিবার উপার নাই। সম্ভবতঃ তিনি রাজা গণেশ 

! ভূ'মর আন্ত কোন হিন্দু রাজ্য হইতে পারেন) জাক্ষিণাত্যে তী্ঘজজশবণলে 

হিত কর্ণট রাজকুগার জাপেশরের মিএন্ত। স্থাপিত হওয়া! খিচিতে নহে। 



৬০ শ্ীসনাতন গোস্বামী 

সমর পন্মুনাভ নামে তাহার এক পুণ্র জন্মগ্রহণ করেন । * পদ্মনাভ সর্বশ 
স্থপণ্ডিত হন । 

'্রীরূপেশ্ববের পুত্র পল্মনাভ নাম । 

পরম সুন্দর সর্বগুণে অন্থপম ॥ 

অঙ্গসত য্ুর্ববেদার্দিক অধায়নে । 

পরম অপুর্ব যশঃ বি দত ভবনে ॥৮ 
ভক্কিরত্বাকর, ১ম, ৩৯ 

এই সময়ে উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজ। 

গৌড়াধিপতি আক্তম্ শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন'বতা! 
সর্বময় কর্তী ছিলেন 1 সম্ভবতঃ সেই সময়ে গণেশের অনু! 
স্থপশ্ডিত পদ্মনাভ গৌড়রাজ্সরকারে উচ্চ পদ লাভ করেন 

পদ্মনাভ নহেন, অন্ত পণ্ডিতেরাও এই হিন্দু রাজন্তের শরণ] 

হইতেছিলেন। অদ্বৈত আচার্ষোর পিতামহ, ্রীতউনিবাসী নর 

নাডিয়াল স্ত্রীচট হইনে আসিয়া গৌড়ের পার্শবর্তী রামকেলি 

থাকিয়! সংস্কৃত ও পারসীক প্রভৃতি ভাষায় স্থুপপ্তিত ভন এবং গ 

তাকে উত্তরকালে স্বীয় অমাতাপদে বরিত করেন। ব্রাজা 

যে বন্ুশান্ত্র্ু্শী ছিলেন, তাহাও এই সকল পণ্ডিতগণের সৎসঙ্গ প্রসাদে 

স্থলতান আজমের পর ক্রষে তাভার পুত্র ভাম্জ। শাহ ও পৌন্র 

* *তনাসৌ শিৎরেশ্বরন্ত স্ষিষে সগাঃ স্বখং সুবসন্ 
ধঙ্টঃ পু্মজীজনদ গুপনিধিং ঞুপন্মনাভা ভিধম 1” -লখুতোধ? 

1 গৌড়ের ইন্ফািস ( রজনীকাত্ত চক্রবুব্তী ) ২ খণ্ড ৬৫ পুঃ বাঙ্গালার %? 
( রাখালবাবু ), ২য় ভাগ, ১৬৪ পৃঃ 

1 শ্রীক্টের ই তফাস, ২য় ওয় খণ্ড ৭ পৃঃ। নুসিংহ বা নরলিংহ নাড়ি? 
বর্ণনা প্রসঙ্গে লাউডীয় কফদাস প্রণীত “বালালীলা নুন” (১০ পৃঃ) আছে ১ 

“তৎ সৌরভবাহ বিমোহিতাত্ম। রাজা গণেশো বহশান্দশ ৪” 



পিভৃপরিচন়্ ৬১ 

| হন, কিম্তু উভ্তয়েই প্রধান মন্ত্রী গণেশের হত্তে ক্রীড়া-পুত্তল 
ন। রাজা গণেশ অল্পদিন মধ্যে শ্বীর অমাত্য নরলিংকের মন্ত্রণাবলে 
দুউদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন 
০৭ হু) % 

“বাহার মন্ত্রণাবলে শ্রগণেশ রাজা । 

ঈ্গীড়িয়৷ বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈলা রাজা ॥* অদ্বৈত-প্রকাশ, ১ম 
শর রাজত্বকালে পদ্মনাভ, নরসিংহ প্রভৃতি পণ্ডিতের তাহার 
শোভন করিতেন! কবি কৃত্তিবাস এই সময়ে রাজসভায় সম্বর্ধনা 
ছিলেন । 1 

গোণেশের মৃত্যু ভইলে, তৎপুভ্র বহু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া! 

লউদ্দীন নাষে সিংহাসন দখল করিস, পিতার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার * 
1 আকাশকুস্থমে পরিণত করেন । তথন দন্থুজমর্দন দেব নামক 

[ন কারস্থ জাতীয় উচ্চ রাজকম্পচারী স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়! 
নগর ব1 পাওুস্ায় রাজ! হন। তখন হিন্দু অমাত্যের] সকলেই 

বর আশ্রয়তলে রহিয়। যান। কেক বৎসর রাজ্য লইয়া ঘোর 

চলিতে থাকে । সেই সময় পদ্মনাভ স্বীয় পরিবারবর্গকে নিরাপদ 
রাখা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গাতীরে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার 
দন্ধজমর্দানের রাজ্যমধ্যে গঙ্জাতীরে নবহট্ট বা নৈহাটিতে আসিয়া 

ঘটনার শতবর্ষ মধ্যে লিখিত উক্ত “বালাযলীল। সুত্রে” প্রণেশের রাজ্যারোহণের 
! স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। 

"গ্রন্থ পক্ষাক্ষি শশ্ধৃতিমিতে শাকে সুবৃদ্ধিমান্ 
গণেশ! যবনং জিত্ব। শোঁড়ে কচ্ছত্ ধৃগভূৎ ॥ * 

হ--৯, পক্ষ-০২, অক্ষি- ৩, শশধৃতি "৮১ অর্থাৎ ১৩২৯ শক বাঁ ১৪০৭ খুঃ। 

হের পুত্র কুবেরাচাষা বালালীঙ্গা-হৃণ্েরু গ্রস্থকার রাজা দিব্যসিংকের (উহার 
দাক্ষার নাম কুফপাস) মন্ত্রী ছিলেন ; হৃতরাং এই তারিখ অবিশ্বাম করিবার 

নাই। + স্বঙ্গতাষ। ও সাজা. ধর্থ সং, ১৩*-১পৃঃ 

&* 



শ্রীসাতন, গোস্বামী ৬১৯ 

বাদ করেন ( ১৪১৭ খৃঃ) 1* এই নৈহাটি কাটোক্জার দেড়ক্রোশ উ 

অবস্থিন। নৈহাটি সে সময়ে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল) শ্রীচৈওন্ের সঃ 
গ্রহণের পর কাটোয়ার প্রসিদ্ধি হয়। 

পদ্মনাভ পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত ; তিনি নৈহাটিতে থাকি! পুরুষোত্্ 

ুর্তিপৃজা। ও ভগন্নাথদেবের সত্রোৎসব বা রথবাত্রার অঙ্চুষ্ঠান করি€' 
ক্রমান্থয়ে পন্মনাভেন্র ৫টি পুর ও ৮টি কন্তা সম্তান হয়। ইটঈটদেব 

নামানুসাবে তিনি যথাক্রমে পাঁচটি পুজ্রের নাম রাখিক্কাছিলেন 

পুরদযোত্তম, জগক্সাথ, নারায়ণ, মুবারি ও মুকুন্দ। ইহাদের সকচে 

পুত্রসস্তান হওয়াম্ম ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হয় । 

পল্মনাভ নৈহাটিতে আসিবার পর তিন বৎসর মাত্র রাজস্ব কা 

দ্সুজমর্দন পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাতুয়া ৫ 
কিভাড়িত হন এবং সসৈন্তে পুর্ববসুখে চক্তত্বীপে গিক্কা তথায় 

রাজাস্থাপন করেন। বাকুলা-চক্রত্বীপ বা বর্ধমান বরিশালের প্রা 

কারস্থ রাজবংশীয়েবা এই দনুজমর্দনের অধস্তন বংশধর'। এই 
রাজসিংহাসন লইয়া হিন্দুপাঠানে ঘোর বিবাদ চলিঙ্মাছিল। দসুজমর্দ 

চলিয়! যাওয়ার পর, মুসলমানের! জালাল্উদ্দীনের পুত্র আহশ্মদ শাহ 

রাজা করিয়ে, হিন্দুরা দনগুজের বংশীয় মকেঞাদেবকে অত্াল্প দিনের 

রাজতক্তে বসাইয়াছিলেন। কিন্ত অচিরে তীঙ্কার হত্যার সঙ্গে 

হিন্দুরাজ্যের কল্পনা তিরোঠিত হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঠা 

% “ততে। দনুজনর্দনক্ষিতিপ পৃজাপাদ ক্রমাৎ। 
উবাস নবহটকে স চিল পল্পনান্ঃ কৃতী ॥”  -জাধুতোহট 

ঘনুজমর্দনের ফতগুলি স্বীয় নামাক্কিত মুদ্র। পাওয়! গিয়াছে, "তাহা সকই ১০ 
১৩৪০ শকের। হুস্পঃ তারিখবুক্ত প্রথম মুক্ত আমিই সুন্দরবন মধ পাইয়া 
সাহিত্যপরিঘদে উপহার দিগাছি। দনুতীনর্দীনের সবিশেষ বিবরণ অন্ত রাখালব 
শ্যাঙ্গালায় . ইতিহাস” ২য় খণ্ড ১৭৭-৮১ পৃঃ, “বঙ্গের জাতীয় ইতিছাস,* 
৩৬৯-৭* পৃঃ এবং মহপ্রনীত “যশোহর-পুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২+৩-৮১ পৃঃ জ্ঈ| 



পিতৃ-পর্িচন্ ৬৩ 

রায় দোর্দগ প্রতাপে রাজদঙ পরিচালনা করিতে থাকেন। তঞ্থন 

লাভের পুত্র মুকুন্দ আসিয়া মন্বিত্বলাভে সমর্থ কন । তিনি পদ্মনাভের 
গণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হইপেও বিস্তাবুদ্ধি ও চরিত্রে সর্ধোত্ম 
লন। 
মুকুন্দের একমাত্র পুত্র কুমারদেব । তিনি অতি শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্ 
*স্ছিলেন। পুর্কেহি বলিয়াছি, পদ্মনাভের পুত্রপৌত্রগণের বন্ধ 
বারবৃদ্ধি হয়। তজ্জন্ত জ্ঞাঠি-বিরোধ উপস্চিত হওয়ায় ধর্দ্তীরু 
রঙ্দেব পিতার আদেশে বাকৃলা-চন্্রস্বীপে গিয়া বসতি করেন। 

রদ্দেবের প্রস্কৃতির কথ “ভক্কিরত্বাকরে” এইকপ আছে £-₹. 

শ্ীসুকুন্দদেবের নন্দন শ্রীকৃমার | 

বিপ্রকৃুল-গ্রদীপ পরম শুদ্ধাচার ॥ 

সদ] যজ্জাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করম্ব। 

কদাচার-জনস্পর্শে অতিভীত ভয় ॥ 

বদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে বন । 

করে প্রায়শ্চিত্ত অল্প না করছে গ্রহণ ॥ 

জ্মাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হইল যনে । 

ছাড়িলেদ নব5ষ্ গ্রাম সেহক্ষণে ॥৮ 

এই সমন্ধে প্পীরালির” অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গ উৎমক্ন যাইতেছিল। 
বতঃ নবন্বীপ অঞ্চলে এইরূপ অত্যাচার অধিক হইতেছিল। 
রদেবের মত্ত কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ চিন্দু সে অঞ্চলে বাদ কর! 
[ব বুঝিয়াছিলেন । এজন্ত শিন,বাক্লার চলিয়া সান । 

“বনের ভয়ে কুমার নৈঠাটি ছাড়িল। ৷ 
কিছুদিন বঙ্গে চন্রূ্থীপে ধাস কৈলা ॥” 

প্রেমবিলাস, ২৩শ, ২২২পুঃ 



৪ সনাতন গোস্বামী 

বাক্লায় তখন দনুজমদ্দনের বংশীয় হিন্দু রাতগণের প্রবল প্রতাপ 

সেখানে এ জাতীয় অত্যাচার ছিল না। রাজা দন্ুজমর্দন তীহ 

পূর্বপুরুষের পৃষ্ঠপোষক | সেই পরিচয়ে তিনি তথায় বাসভূমি পাইলেন 

এইস্থানেই তীহার স্ুপ্রসিদ্ধ তিন পুত্রের জন্ম হয় উহাদের নাম- 

অমর, সন্তোষ ও বল্লত। আনুমানিক ১৩৮৬ শকের (১৯১৬৫ থু: 

জৈষ্ঠমাসে অমর), ১৩৯২ শকে (১৪৭* থৃঃ) সম্তোষ এবং ১১৯৫ 

(১৪৭৩ খুঃ) বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজনেরই নাম শ্রীচৈতন্ঢে 

পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে সনাতন, রূপ ও অনুপম রাখিয়াছিলেন 

সেইনামেই তাহার! এত পরিচিত, যে পুর্বরনাম অনেকে জানেনই ন 

আমরাও এখন হইতে তাহারা যে যে নামে সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিণে 

সেই দেই নামে তীহার্দিগকে অভিহিত করিব । বল্লভ বা অনু 

একমাত্র পুক্র শ্রীজীব গোস্বামা, তিনি ননাতন ও রূপের শ্রাতু 

বল্পভের জন্মের অব্যবহিত পরে কুমারদেব অকালে পরলোক গম 

করেন। কিন্তু যে অপামান্ত প্রতিভা ও লোকাতীত চরিত্র তাত 

সংক্ষিপ্ত গ্রীবনে আত্মগোপন করিয়াছিল, তীর পুত্রগণের পার 

বয়সে উচাই জালামরী শিখায় পরিণত হইয়া জগতকে *বিজ্র করিয়া 

তেমন পিতা না হইলে রূপসনাতনের মত পুত্রলাভ ঘটে ৭ 

কুমারদেবের মৃত্যুকালে তাহার পিত। মুকুন্দ তখনও গৌড়রাজসর 

উচ্চকন্ম্ে নিযুস্ত ছিলেন। রাজধানীর সঙ্গিকটে রামকেলি 

তীহার বাপাবাটা ছিল। মুকুন্দ তাহার পৌত্রগণকে রামকে 

লইয়া গিয়া প্রতিপাকন করিতে লাগিলেন । এইস্থানে বল্পভের একফ 

পুত্র প্্টীজীবের জন্ম হয়। পরপৃষ্ঠায় বংশাবশী প্রদত্ত হইতেছে। 
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€ ৩০ 

শিক্ষা ও রাজকাধা। 

শৈশবে সনাতন ও তীহার ভ্রাতারা বাকৃলার বাঁটী হইতে রামকেলিতে 

সয়া পিতামহের তত্বাবধানে পালিত হন। গৌড়ে যেখানে পাঠান 

গণের বাজ প্রসাদ-সম্বলিত দুর্গ ছিল, যাহার বহুদুর বিস্তৃত ভগ্রাবশেষ 
নও বর্তমান আছে, তাহার বাহিরে আধ মাইল দূরে রামকেলি গ্রাম । 

স্থানে রাজসরকারের হিন্দুকর্মচারিগণের বাসাবাটী ছিল। ক্রমে 
৫ 



৬৬ শ্ীদনাতন গোস্বামী | 
স্পস্ট ৯ সপ পল আসত পা পি তা উসামা লিসা এ রো 

উহাদের পোষ্য ও আত্মীয়ম্বজনের আগমন জন্তক জনসংখ্যা ও স্থানে 

পরিসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণের বা 
হয়। লনাতনের পূর্বপুরুষ পদ্মনাভ এবং অন্বৈতগভুর পূর্ব্বপুর 

নৃসিংহ ঝা প্রভৃতি এইস্থানে বাস করিতেন। অবশ্ট সনাতিনে 

বালাকালে এইস্থানের তাদৃশ প্রতিপত্তি হয় নাই) তবুও গ্রামাটির 
নাম ছিল “কানাহ নাটাশালা।” সেখানে বহুদেবমুন্দির ছিল, গৃহে গু 
ককষ্চকীর্ভন ও রামলীলা ব্যাখা! হইত । সুকুন্দদেব পৌবন্রগণের শিক্ষা 
গৃব্যবস্থাই করিয়াছিলন | শ্রীমন্তাগবতের দশম ক্ষন্ধের লিজ 

টিপ্রনীনে সনাতন এইভাবে নিজের শিক্ষাগুকুদিগের নাম লিখিয়াছেন : 

“ভট্টাচার্য সার্বভৌমং বিদ্যাবচম্পতীন্ গুরুন্। 

বন্দে বিদ্যাভৃষণঞ্চ গৌড়দেশবিভৃষণম্ ॥ 

বন্দে জ্পরমানন্দং ভট্টাচার্যাং রসপ্রিয়ং | 
রামতএং তথ। বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম 1” 

এখানে সার্বভৌম বলিতে প্রথ্যাতনাম! নৈয়ায়িক পঙ্ডিত বাসে 
সার্বভৌমকে এবং বিস্তাবাচম্পতি বলিতে তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা রদ 

বিগ্তাবাচস্পতিকে খুঝাইতেছে। উহাদ্দের নিকট শিক্ষালাভ করি 

সনাতন ও রূপক নবন্ীপে যাইতে হইক্লাছিল। সম্ভবতঃ রামকেছি 
রামভন্তর বাণীবিষ্াসের নিকট ব্যাকরপাদির প্রাথমিক শিক্ষা 

করিবার পর উভয় ভ্রাত1 পাঠর্থী হইয়া নবছীপে যান। তথায় তাহ 

সময়ে সময়ে অসাধারণ পণ্ডিত বান্রদেব সার্বভীমের নিকট এ 

নিয়মিতভাবে তদীয়গভ্রাত। বিস্তাবাচস্পতির নিকট দর্শনাদি ছুরূকফ শ 

অধ্যয়ন করেন । ৬ কিন্ত এই সংদ্কৃচ-শান্ত্র'বস্তায় রাজসরকারে উচ্চ" 

*. এই বাস্রদেব ও রত্কাকফর ডভচল বিখ্যাত হের হিশারদের পুল (ট 

ভাঃ মধ্য ২১) ; শান্তিপুরের অপর পারে বযড়াগ্রামে ক্তাহাদ্ছের আগিনিধাদ 1 



শিক্ষা ও ব্রাজকার্য্য। ৬ 

[লিবে না বলিয়া উহার সপ্তগ্রামে গিয়া ই স্থানের তদানীন্তন শাসনকর্তী 

যদ ফকর্উদ্দীনের তত্বাবধানে থাকিয়া নুন্বররূপে আরব্য ও পারস্তভাষা 
কষা করেন। * সনাতনের রাজসরকরে পদলাভের পর বিগ্তাবাচম্পতি 

ময়ে সময়ে রামকেলিতে যাইতেন, গুরুদেবের মত পুজিত হইতেন, 
নেক . সময়ে দিনের পর দিন তার সভিত শান্ত্রালোচনার কাটিয়া 

ইত্তী। বুন্দাবনে * আসিবার পর শ্রী 'রমানন্দ ভট্টাচার্য মভাশয় 

হাদের শ্রীমস্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষাগুর ছিলেন। + 

মুকুন্দের উচ্চপর্দের জন্য রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছ্িল। 

হার পৌজেরা। শ্বীক্ষ স্বীয় অসামান্য গুতিভা ও বিস্াবৃদ্ধির জন্তু 
ল্লবয়সেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছু্দিন মধো গৌড়ে 
[গীরণীতীরে মুকুন্দের পরলোকপ্রাণ্ডি ঘটে (১৪৮৩ খুঃ)॥ তখন 

তনের বয়দ ১৮ বৎসর মাত্র। তিনি সেই সময়ে পিতামাহর 

| প্রাপ্ত হন? ক্রমে রূপ এবং বল্পভ রাজলরকারে প্রবেশ করেন । উহারা 

ন ভ্রাতায় পারসীক ভাষা এমন উদ্ভধমন্ূপে অধিগত করিয়াছিলেন যে, 

মিথিলা হইতে অঙ্িতীয় নৈয়ারিক হইয়া! জাসিবার পর হইতে নবন্থীপের 

ধর্তী বিভ্ভতানগরে ভীহাদের বাপাধাটা ছিল। বিদ্যাবাচস্পৃতি ছ্চৈতন্থদেবের ভক্ত 

লন, মহাপ্রস্ত গৌড় যাইবার পথে বাচম্পতির গৃছে একদিন চিলেন। চৈতস্ত মঙ্গল, 

নন্দ, বিলর খও্ড, ১৪, পৃঃ, চৈ ভাঃ অন্ত্য, ৩য়। 

[* গড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ)। সপ্তগ্রমের জঙগলাকীর্ণ ভগ্মীবশেষ 

হর মধ্যে এপনও ফকরউদ্দীলের মস্জিঘ আছে। রর 

1 এই পরমাননদ ভ্টাচার্ধা বৃন্দাবনে বমুনাকুলে বংশীবটের সন্গিকট হইতে 
টীপীনাখ বিগ্রহের আবিষ্কার করিয়া স্বীয় অনুরক্ত ভক্ত যধু পণ্ডিতের উপর সেবাভার 
| দ্য চি খন, ৯৪ পৃ 



৮ শ্দনাতন গোশ্বামী 

মুসলমান অমাত্যদিগের মত অনর্গল সেই ভাষায় কথাবার্ত। ও লেখাপড়' 

করিতে পারিতেন 1 এজন্ত ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য)দক্ষতার পরিচয় 

দিয়! উন্নতি লাভ করিতেছিলেন । 

এ সময়ে সববদা রাজসিংহাসন লইয়া নানাবিধ সংঘর্ষ চলিয়াছিহ:। 

সে সাম:য়ক অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া না লহলে, সনাতন প্রভৃতির 

বাক্িত্ব বুঝ! বাইবে না। তখন গৌঁড়ে কেহহ, দীর্ঘকাল বাজতক্ত 

আর্ধকার করিতে পারিতে'ছলেন না; আঁবরত রক্তারক্তি ও গুগুহত্যার 

ফলে সিংহাসন কলষ্কিও হইতেছিল, দেশের শ্রাস্তি ছিল না বলিলেই 

হয়। সুলতান বার্বকৃ শাহেদ সময়ে £ ১৪৬০-৭৯৮ খ্ুঃ ) মুকুল 

রাজসরকারে প্রবেশ করেন? বার্বকের পুত্র স্ায়নি্ঠ ইউসফ. শাহ 

৭ বংসর রাজন কির! মৃত্'মুখে পরড়িলে তৎপুল্র ফতে শা সিংহাসন] 

পান । পিতারিঙের ভুলের ভন্য পৌল্রকে বিড়স্বিত হইতে ভরয়াছিল 
বার্বকৃ শা$ রাজ্য ও অস্থঃপুর্র রগার জন আবিসিনীয়া দেশীয় বছুসংপাব' 

ক্রীতদাস ও খোস্তাকে আনিম্ন! চাকরী দ্রিয়াছিলেন। এক আবিসিনায) 
লোকদ্দিগকে সাধারণ লোকে ভাবসী বলিত। দলপুটটির সঙ্গে সূ 

হাবসীদের বলপ্রতাপ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তাহারা রাজধানীতে 

ষড়যন্ত্রের শ্ৃষ্টিৎ করিয়া বলের পরিচয় দ্িতেছিল। ফতে শা চে! 

করিয়াও তাহাদের কিছু করিতে পারিলেন না, অবশেষে নিজে তাহণে 

হত্তে নিহত হইলেন । ক্রমে উহাদের চারিজনে ৬।৭ বৎসর রাজ 

করিয় বিনষ্ট হইলে, শেষ জনের উজীর হুসেন শাহ গোৌড়ের সিংহাদর্ 
সমাপীন হন এব” এক নবধুগের অবতারণা করেন । ফতেশাঠের সম] 

মুকুন্দের মৃত্যু ভইদে তৎ্পদে দনাতন নিধুক্ত হন। হাবদী-ঘি 

আবর্তের যুগে তিনি আত্মরক্ষা! করিসা শক্তির পরিচয় দিয়াছিলে? 

সে শক্তির প্রকৃত দল্মাননা হইয়াছিল, হছলেনশাহের বাজ-দরবা?ে 



শিক্ষা ও রাজকার্য্য ৬৯ 

কা়স্থ-কুলীন পুরন্দর খা ( গোপীনাথ বন্থ) ইতঃপুর্কেইে ছুসেনের 
উজীর ছিলেন; পরে শাহার ঘনিষ্ট অমাত্যের পদে সনাতন বরিত 
হলেন । ই উচ্চ ব্াজপদ্ের নাম দবীর খা (71158569 

360761977 )1 * দরবার শবে অমাভা বুঝায় । নাবভাট্টাদিগের শাসন 

বিভাগে মুখ্য প্রধান বা পেশওয়ে প্রভৃতি যে অষ্ট মন্ত্রী ছিলেন, তন্মধ্যে 

একজনের নাম সুম্ন্ক বা বীর | 1 দ্রবীর খাস দনাতনের নাম বা 

পাধি নহে, উহ! তাহার উচ্চপদ্দের নাম যাত্র। শ্বরাজ্য-রক্ষার জন্য 

হুসেনকে বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়, সেই সময়ে দবীর সনাত্তনকে সমর- 

সচিবের (111116270 39০7951% ) কার্য করিতে হইত । যাহাদের 

মন্তিফবলে স্লতান হুসেন শাসন-মংস্কার করিয়া প্রজার শাস্তি ও 

ইখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিকেন, সনাতন তাহাদের মধ্যে 

প্রধান। রূপও রাজন্ব-বিভাগে বড় চাকরী করিতেন, হুসেন তাহাকে 

"সাঁকরু বা সাকের (বিশ্বস্ত) মলিক উপাধ দিয়াছিঙ্গেন : $ বললভেরও 

মল্লিক উপা'ধ ছিল, তিনি গৌড়ের টাকৃশালের অধ্যক্ষ (ছলেন। কিন্ত 

গনাতনের পদগৌরব সকলের উপরে, তিনি স্ুলঙানের দক্ষিণহস্তস্বরূপ 

ইলেন। ক্টাজাকে অনেক সময়ে সুপতানের যৃদ্ধাভিবানের সঙ্গে সঙ্গে 

ধকিতে $ইন: যুসহ মানের সঙ্গে চলিতে ফিঝিতে সময়াসমজে 

ঘান্টভাটে মিশিতে গিয়া সনাতন আক শহুকার ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হহয়া 

গিয়া'ছ:লন । দরবার থাস হিন্দু কি মুলপম:ন, তাহা অনেকে ভানিত দা । 

এইরূপ মুসলমানভাবাপন্ন না হইলে এদেশীয় বুল-গ্রন্থে তাহাদের 
5 2 ০ 

! বাঙ্গালার ইাতহাস ( রাখালধাবু ) ২য় খণ্ড। ৯ম, *৪৪ পৃঃ) গৌড়ের ইতিহাস 

| রঞ্জনীকাস্ত চক্রবর্তী ) ২য়, ১০৪ পৃঃ । 
1 ১9179059115] 200 [715+110155 0, 464 

? বিশ্বকোষে সনাতনের উপাধি সাকর মল্লিক কর! হহঙ্গাছে, উহ! ভুল। 



৭৬ শ্ীদনাতন গোস্বামী 
সস সিলসিলা পোস্ট ও লিজ নস পাশা 

ংশের বিবরণ থাকিত। তাহারা উচ্চ বংশ-সম্ভৃত বৈদিক ব্রাহ্ম 

অথচ কোথায়ও তাহাদের বংশের উল্লেখ দেখ যায় না 

হুসেনের বাঁদসভায় ষখন সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে, 

তখন তাহ'দের সমৃদ্ধি: পার ছিল ন!। কয়েকটি খগুগ্রদেশ 

তাহাদিগকে দেওয়! হইয়াছিল, তাহার! কিঞিঃত কর (দয়া সে স 

রাজ্যভোগ কদ্দিতেন। * সনাতনের মন্ত্রণা্ধ সুলতানের রাজত্ব চঞ্জি 

রূপ সময় সনয় প্ররদ্দেশিক রাজ্যশাসন করিতেন । যে সব রাঙগাখণ্ডে, 

লভ্যাংশ উহার নিজেদিগে্ ভোগের জন্ত পাইয়াছিলেন, উহাদের মধে 

একটি রাজ্য ছিল ফতেহাবাদের অন্তর্গত ইউসফপুর ও চেঙ্গুটিয়া পরগণ! 
এইস্থালে তীহারা একটি নুতন স্থান 'নর্ধাচন করিয়া প্রসন্নলঙ্গি 

ভৈরবধনদের তীরে রাজার মত বিস্তীর্ণ পুরী নির্মাণ করিলেন। বাকৃল' 

ন্্র্থীপে তীহান্দের পৈতৃক বাড়ী ছিল তাহা পুর্বে বলিয়াছি ) বন্ছদিনে; 
অধত্বে উতা ধ্বংসোম্বুখ হইয়াছিল। এখন তাহারা বাকৃল। ভক্ত 

গোৌড়ে যাইব:র পথে প্রায় মধ্যহলে, আধুনিক যশোহর জেলায়, 'এক3 

নৃতন বাড়ী করিলেন । 

প্যশোহরে ফতেচাবাদ নামে গ্রাম হয়। 

« গতাফাত ভেভু তথা কঙ্গিলা আলয়”” 

ভ. র. ৪* পৃঃ 

এইস্থানের নাম প্রেমভাগ, আঅপতভ্রংশে পমভাগ ভইয়াছে। উহা! পূর্বববন্ 

মেন্টাল রেল লাএনে চেঙ্গুটিয়া ছ্েণনের নিকটতর্ভী। এখন পমভাখের 
আপর পারে তপন শাগ * ভপোবনভাগ ), 'দের়াপাড়া (দেবপল্লী ), লেখহা 

* “রাজ! হসে দিল রাজ্য পৃথক করিয়]। 

রাজ্যভোগ করয়ে কিফিৎ কর দিয়া ॥” 
তক্তিরস্বাকর ১ম, ৪২ পুঃ 
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(হাটি) প্রভৃতি পুরাতন গ্রদিদ্ধ পল্লীসমূহ বিব্রাজ করিতেছে। 
গতি পরিবর্তনের জগ্ভ এক্সপ ভহয়াছে, সম্ভবতঃ প্রেম ভাগ ও 

পাবন ভাগ নদীব একপারেই ছিল। প্রেমভাগে এখনও রূপ লনাতনের 

ীন বাড়ীর কিছু কিছু ভগ্নাবশেব আছে। &* তন্মধ্যে ৬৭টি দীঘি, 
পদ্নাতনের মঃবাড়ী, পাটবাড়ী এবং ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থান প্রদণিত 

| প্রেভাগের সংলগ্ন আধুনিক গাদগাছি ও উত্তমনগরে তাহাদের 
ফলের বাগান ছিল। পুকুষান্ক্রমে এই সকল স্থানের অধিকার 

ংশধগণের ছিল) এখনও কাটোয়ার অন্তর্ধত দক্ষিণথগ্ডের 

ম্বামিগণ উহার কতকাংশ ভোগ করেন। 1 সনাতনের 

গুরু বশির! উহার ব্রহ্ষোত্তর পাহ্য়াছিলেন। প্রেমভাগের শে 

'শকে মঠবাড়ী বলে, সেখানে ধেেবমন্দির ছল, এখন তাহা ভূমিগে 

দু । স্থানটি সর্বআজ প্রাচীন হষ্টকখণ্ড উহ্থার প্রাচানত্বের সাক্ষ্য 

পন! [্রেষভাগ নামটি গৌরাঙ্জ প্রোঁমকধিগেরচ5 উপযুক্ত বলিয়া 

ধহয়। * 

গৌড়ের উপকণে বে রামকেলি গ্রামে সনাতন ভ্রাভৃগণসহ বাস 
রতেন, তাহারও এ্রশ্বর্যের সীনা ছিল না। তাহাদের বাসের জন্ত 
ট্রাণিকা্দি কোথায় (ক ছিল, তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। 

হাপের সংসার ত্যাগের পর বনুকালের অধত্বে, লবণাক্ত দেশের 

* প্রেমঙাগের বিশেষ বিবরণ মৎ-প্রণীত “বশোহর-খুল্নার ইতিহাসের” ১ 

আছে (৩৪৯৫৮ পৃঃ)। চেকু্টিয়ার সন্নিকটে যে রূপদনাতনের মঠ ছিল, 

হাঁ বিশ্বকোষে (২১শ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ) আছে। 

+ এখন উক্ত গোস্বামী বংশীয় দক্ষিণখণড নিবাসী প্রীবুক্ত নৃসিংহনাথ ঠাকুর মহাশয় 

হানে শতাধিক বিঘ। জমির ব্রহ্ষোত্তর ভোগ করিতেছেন । 



ণ২ শ্রীদনাতন গোশ্বামী 

দোষে এবং স্বথার্থান্বলোকের অত্যাচারে ক্রমে ক্রমে সৌধরাজি সম 
বিধ্বস্ত হয়। এখন সামান্ত ভগ্নাবশেষমাত্র অবশিষ্ট আছে। রামকে! 

উত্তরভাগে সনাতন সাগর নামক দীঘি আছে, উহার পশ্চিমধারে সনাত? 

আবাসবাটীকে এখন লোকে “বড় বাড়ী বলে । হুসেনের ন্ুবিখ 

সোনা মসজিদের উত্তরদিকে এখনও রূপরুত রূপসাগর ইষ্টক-র' 

সোপানাবলীসহ বর্তমান আছে। উহার পূর্বদিকে রূপের বাড়ী ছি 

ব্বপপাগরের পশ্চিমদিকে বল্লভের বাড়ী ছিল, এখন লোকে এ স্থান 

খবখবি বলে। কিন্তু তিন ভ্রাতভার সেই কীর্িমন্দির গুলির বে 

চিহ্ন নাই। রাজসরকারে শব্ধ মূল্য দিয়া লোকে উহা! ধ্বংস ক 
আত্মসাৎ করিয়াছে, হিন্দুমুসলমানের করেক শতাব্ব্যাপী রা্ধ 

যে গৌড়ে ছিল, তাহার যাহা দশ। হইয়াছে রামকেলির অবস্থাও তাহা 
গৌড়ে এখন কতকগুলি মস্জিদ ব্যতীত রাজগৃহাদি কিছুই অর্ব 
নাই। রামকেলিতেও ঠিক তাহাই হইয়াছে! বাসগৃহা্দি কিছুই ন' 

ছুই একটী আধুনিক মন্দির ও সনাতন সাগর এবং বূপলাগর প্রড় 
দীর্ঘিকা এক্ষণে ভক্ষের স্থৃতি ব্যক্ত করিতেছে। 

এই রামকেলিতে সনাতনের ইঞ্জপুরীতুল্য তম্ব্যরাজি বিরাি 

* সরকারী রিপোর্ট হইতে জানতে পারি, মুশ্দাবাদের নিজামত দখ 

“কিমাৎ খিদ্তকার” নামক একটি পৃথক্ বিভাগ ছিল, উচ্বাতে গড়ের হন্যগুলি ₹ 

সাধন করিতে দিয়া প্রতিবৎসর পার্বতী জসিদারগণের নিকট হইতে নামষান “ 
জাদার় করিয়া বাৎসরিক ৮*** টাকা শুক আদায় হইত। রামকেলিও গো 

অন্তর্গত | (72005 15 রা 1২০১০: 1) 285, 1. 4৮০97 8010814) 1): 

0016. ইংরাজ আমলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহুল, মালদহ ও রঙ্গপুর প্রভৃতি আধুঃ 

সহরগুলি প্রা সম্পূর্ণই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে । 
4208%51:25015 (6৮৮ 7: 
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'» সেখানে রাজদরবারের মত দনাতিনের সভা বদিত। সে সভার 
বিচার হইত না, সেখানে সর্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের 

সনাতন ও রূপ শাল্ত্রচ্চা কত্ত । তাহারা উত্ত্গে তীক্ষমেধাবী 
“ডিত ছিলেন । 

“সদ: সর্বশান্ত্র চ্চ। করে 25জন, 

অনারাসে করে দোহে থগুন স্থাপন ॥ 

শাঁয়স্ত্র ব্যাখ্য। নিজকুত যে করয়। 

সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয় ॥৮  ভ. র. ১ম, ৪২পৃঃ 

[ নিজের! দুইজনে তর্ক করিয়৷ কেন মত খণ্ডন বা নূতন মত স্থাপনু 

রতেন, তাহা নহেঃ অন্য পণ্ডিতেরাও কেহ ন্তায়শান্ত্রের কোন 

ন ব্যাথা করিলে তাহ1 উভতক্ব ভ্রাতাকে জানাইয়া অন্থমোদিত করিয়া না 

লে কাহারও চিত্ত স্থির হইত না! এই ভাবে উচ্চ রাজকার্ধা হইতে 

কু অবসর মিলিত, ভ্রাতৃত্ব তাহ! শাস্ত্র-চঙ্চায় অতিবাহিত করিতেন । 

ব্ব বণিয়াছি, সনাতনের গুরুদেব বিদ্যাবাচস্পাত মহাশয় সাবারণ ৩ 

দ্বীপ-সংলগ্ন বিষ্তানগরে বাম করিতেন যখন তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা 

বিভৌন পুরীতে এবং পিতা। কাশীতে যান, ৬খন তিনি সম্ময় সমস্স দীর্ঘ- 

ল গৌডে আশ্রয় লইতেন। দুরদেশ হইতে যে সব শান্ত্ররর্শী পণ্ডিত 
[ক্ষণ 'আসিকেন, রাজাজ্ঞাতেই আসুন বা সনাতনেধ আহ্বানেই আস্থন, 

ভ্রাতা পরম যত্বে রামকেলিএ বাড়ীতে তাঠাদ্দের অভংর্থনা করিতেন 

২ সশ্রদ্ধ আপ্যায়নে সকলকে পারতুষ্ট*করিতেন। এন্ড 

ঠারা অজ অর্থব্যয়ে কুষ্ঠিত হইতেন না। রামকেলিতে চতুষ্পাঠী 

য়াছিল, সংস্কত শাস্ত্রের পঠন পাঠন'হইত। তাহারা সে সকল অনুষ্ঠানের 
ন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইরূপ নান! ভাবে রামকেলিতে বু ব্রাহ্মণ 



৭৪6 হ্িসনাতন গোস্বামী 

টানি এন. সুদূর রি দেশ হিট তা নি সম্প্র রি বৈ 

ব্রাহ্মণের আদিতেন : সুগন্ধ কুন্থম ফুটিলে তাহার সৌগভামোদে চারি! 
হইতে ভূঙ্গকুল আপিয়া থাকে । তাভাদেরও যশঃ সর্ধন্র বিকীর্ণ ও ইয়াছি। 
সমাগত ব্রাহ্মণ "গিতের অনেকেরই জল তীভারা বাসস্তানের বাং 

করিয়া দিয়াছলেন। 

পকর্ণাট দেশাদি হইতে আইল! শিগ্রগণ ॥ 

সনাতন কূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে | 

বাসস্থান দিল! সবে গঙ্গ। সন্গিধানে ॥ 

ভষ্টগোষ্ঠী বাসে * হট্টবাটী” নামে গ্রাম । 

সকলে শান্্রচ্ছ, সর্বমত্ে অনুপম ॥৮ 

কলিকাতাঁর নিকটবর্তী আধুনিক পভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার মত রাষকো 

পার্থখে ভাগীরী তাতেও আর একটি *শট্টবাটী গ্রাম হইয়াছল। এ' 

তাহ,র চিহ্ধ পর্যন্ত লাই । 

তাহারা যে অবসরকাছে কেবল শাস্ত্রচর্চ। লইয়াই থাকিতেন, 

নহে ; বর্ম সাধনায় ও তাহার পশ্চাদ্পদ্দ ছিলেন না। একদিনেই 

নূতন করিয়া গড়িক্না উঠে না। সকল প্রতিভারই উন্মেষ পুর্ব শীব 
হইয়া থাকে ।« বর্দি কেহ ভাবিয়া! থাকেন, মুসলমান নৃপতির কম্মচ 

রূপসনাতন বৃন্দাবনে গিয়া একদিনেই অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্চূড়াম 

হটয়াছাজ্ন, ভাভা মিঞা কথা। উভয় ভ্রাত1 অলাধারণ পণ্ডিত 

হইতেই ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভরি উন্মেষ কন্মর্জীব 

হইয়াছিল, নতৃবঃ হ্ঠাহারদিগকে দেখিবার জন্য শ্রককষ্চঠৈতন্ত নীলা! 
হইতে ছুটিকা রামকেলিতে আমিতেন না । উভয় ভ্রাত। ভক্ষি-নিষ্ঠা4 সর 

শ্ীমস্কাগবত অধায়ন করিতেন এবং খুন্দাবন-লীলার অন্ধুষ্ঠানও করিতে 

বৃন্দাবন লীলার বছ বিগ্রহ রামকেলি গ্রামে নান! স্থানে প্রতি 



বৈরাগ্য ও বিড়ম্বন। ণ৫ 

ছিল, এক্সভ্ এ গ্রামের অন্ত নাম কষ্ণচকেলি * ও কানাইনাটশালা । 

[৪ রামকেলিতে তাভাদের আবাস পাটীর চারিধারে শ্দকুপ্ত, লপিতা- 

(বশাখা কুণ্ড --এই নামে কতকগুলি সরোবর দেখিয়াছি । তাচাদের 

ভজন সম্বন্ধে “ভক্তিতত্বাকরে” আছে £-7 

“বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত গ্ানেতে। 

কদস্বকানন কাধ শ্রামকুণ্ড তা'তে। 

বৃন্দাবন লীল। তথ। করসে চিন্তন ৷ 

না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অন্থুক্ষণ ॥ 

নিও ভাতার! বিগ্রহ দেবা করিতেন, এখানেও তাহারা সাধুসঙ্গ ও 

দবা কাঁরতেন। সময়ে সময়ে তা১1 করতে না পাখিয়া বিরক্ত ও 
হইতে! বিধন্্ী রাজার সেবা এবং বাক্তকার্ধা পরিচালনা ক:রতে 

যখন পদে পদে তাহাদের 'নুকৃল পপর অন্তরায় উপস্থিত হইত, 
'তণ্হারা আবির অন্থভাপানলে দগ্ধ হইতেন) উহাতেই তাহাদের 

গোব পথ উন্ুক্ত করিয়াছিল । 

০৪ ১ 

বৈরাগ্য ও বিডম্বন। । 

ঠান-বিজয়ের পর হইতে প্রায় ।তন শত বর্ষকাল উড়িষ্যা আপনার 

রক্ষা করিয়াছিল । অবশেষে হুসেন শাহ গৌড়াদিপ হইবার 

'বসর পর ( ১৫*৯ খৃঃ: তিন স্বায় সেনাপতি ইস্মাইল গাজীকে 

জয় করিতে পাঠান । উড়িষ্তার মুসলমান আক্রমণ ধারীদিগের 

লমাইলই সর্ধপ্রথম। এই সময়ে গজপতি প্রশাপকুদ্রদেব উড়িস্তার 

ূ জয়ানন্দ ( চৈতচ্ক-মঙ্গলে ) রামকেঙ্গিকে কৃষ্ধকেলি বজিয়াছেন। ১৪১ পৃঃ 



ণশ শিদদাতন গোস্বামা 
শিপ সসিছিন  ঈিন ৯ পাস্পিলসটি লিপ লাস লা সিলসিলা লোকটি লস কা নাসিক ৮৯ লি এ সির সা আনত পা সি সস পা পপ সপ পা পি ৮৯৮ পপি 

রাজ11 তিনি রাজার: বামেশ্বর সেতুবন্ধ পধ্যস্ত বহু ছর্গ ও ব্রা 

অধিকারভূস্ক করিয়াছিলেন । এই অভিযানের জন্য যখন তিন 

অগ্পঃহত ছিলেন, তখনই ইস্মাঠল সুবর্রেখা পার হয়! কটক অ 

করেন। তথাকার শাসনতর্তী অনস্ত পিং পঞায়ন কালে প 

সৈম্ পুরীর অ'ভমুখী হয়। পুরীর পাণ্ডাগণ তথাকার মুর্তিপকপ ? 

হদের জলে লুকাইয়া রাখে । কিন্তু তবুও মুসলমান সৈগ্তেরা বছ হু 
হিন্দু-বিগ্রহ ও মন্দির তগ্ন করিয়া দেশ ছারখার করে। হুসেন 

প্রধান সচিব বা দবীর খাস সশাতন এই আভযানের সঙ্গে ব 
বাধ্য হন। পচৈতনা-ভাগবতে আছে 2 

“উদ্দেশে “কাটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ 

ভাঙ্গিলেক কতশ১ করিল প্রমাদ |” অস্তা 

ভিন্দুর দেবতা ও ও ধর্মে উপর পাঠান নৈম্তের এই কঠোর অ+ 

সনাতন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। 

প্রতাপরুদ্র জ্রতবেগে দাক্ষিণাতা তংতে প্রশ্যাবর্তন করিলে 

মাইল পলায়ন পর হহয়া কগলীর অন্তর্গত গড়মন্দারণে আশ্রয় 

ভখন প্রতাপকুদ্র হদর্পে আনিয়া উহা অবরোধ করেনা কিন্তু ও 

জনৈক কন্ম্তারী শোতিন্দ পদ্ভাধরের বিশ্বাসঘা হক ঠায় পাঠান সৈগ্ত 

পায় । মোটকথ! উস্মাইল এবার বিশেষ ক্কৃতকার্ধ্য লা হইয়া দি 

আসেন .এবং ঠাভা শুলিয়' হুসেন পুনরায় নিজে গিয়া সসৈন্তে উ 

আক্রমণ করিতে কল্পনা কেন) কিন্তু আসাম ও জিপুরা বি 

জন্ত ড'ভস্া আক্রহ্ষণে 'বলস্ব ঘটিয়াছিল। 

এই প্রথম আক্রমপের অবাথতিত পরে জ্রীচৈতন্তদ্দেব পুরী 

করেন। তখনও পথে নান। উপদ্রব ছিল, পারথাটে নর্দী পার 

বিষম সমন্তা ছিল । এই জন্তই তাহার ভক্তগণ অনেকে তাহার 
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পরেন নাই । সনাতন উড়িস্যা হইতে গৌড়ে ফিরিয়। আসিয়া 
বড় বিতৃষ্ণ হইয়া :পড়িলেন। তিনি মুসলমানের চাকরী 

চন বটে, কিন্তু আত্মাবক্রয় করিতে প্রস্তত ছিলেন না। হিন্দুর 

ও মন্দিরের ট্টপর্ন মুসলমানের অমান্ুষক অত্যাচার সাভার 
শাগিয়াছিল। দেশমাতৃকার প্রত তাহার স্বাভাবিক প্রাতি 

্বধন্মান্্রাগ তাহাকে ঢাকরার মদ্তা ত্যাগ করাইক্াছিল। 
তাভার বৈরাগোর প্রধান কারণ । 

মন্ সনজে শ্রাগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ও নীলাচল যাত্রার বারা কাহার 

পৌছিল। দূর হইতে শনি তাঙাকে উদ্ধারের কর্তা স্থির 

'ন। ব্রাজকন্মচারী নিতান্ত বিষয়-বিক্রক্ত ভইয়া! নবীন সন্নাগাকে 
লখিষ্কা 'জিজ্ঞাস। করিলেন, তাহার মত বিষয়নন্্র শ্লেচ্ছাচারার কি 

[তেব কোন পন্থ। লাই 2 পত্রদ্থারাই সে; দৈম্তপতরীর উত্তর 
', তাহাতে একটি শ্লোক শিখি৬ ছিল £- 

“পর ব্যসনিনী নাব্রা বাশ্রাপি গৃহ কর্তন 

তদ্ববান্বাদরতাস্তন বন্জগরসায়নং |” * 

আত্রীচরিতামুত। সধা, ১স| এই আ্লোকটি :সুপ্রাসদ্ধ প্রান বেদান্গ্রস্থ 

1” হউতে শৃহীত। শ্লোকটি সেখানে দুইবার আছে (১২৮৪, এবং ১১শ--১২২)। 

শিশিরকুমার যেরূপ বলিয়াছেন, 'ক্লীকটি মহাপ্রভুর আীমুখপিঃশ্থত এবং 

লোক) তাহা সতা বলিয়। বোধ হয় না। তধে চরিতান্তের উদ্ধত পাঠ 
টলে, মহাপ্রভু মূল প্লোকটিকে কিছু পরিবিত করিযযুছিলেন।  “পঞ্চদশীর” 

বরই শ্লোকের মূল পাঠ এইবপ £-- 

সপরব্যসনিমী নারী ব্যগ্রাপি গৃহবুন্দণি | 

তদেবান্থাদয়তাত্তঃ পরসঙ্গরসায়নং )" 



ণ৮ ভ্রসনাতন গোস্বমী 
লিপ্ত লি পাস লসর পানি লি পাটি পিসি শনি শট লা একি স্ব পরি শি 

পপি টি প্র 

অর্থাৎ পরপুরুষ সঙ্গাভিল'ষিণী নারী স্বীয় গৃহন্ছে ব্যগ্রা থাকিয়াও € 

নিরন্তর অস্তঃকরণে সেই পরপুরুষ সংসর্গরূপ রদের আস্বাদন 

সেইক্প বিষয় লিপুগাঝিয়াও আকঞ্জের সাধনা কর যায় | 1 

সনাতনের পত্র হইতে তিনি শাহার ব্যবহার প্রকৃতি বু 

ছিলেন । উহা হইতেই উভয়ের আকর্ষণ হইল এবং সনা 

মুক্তির পন্থা খু'লল। মহাপ্রভু বুন্দাৎন যাইবার জন্ত যাত্রা” ক 

পথে সনাতনের প্রতি কৃপারদদান করিতে চলিলেন। ইনার পু 

পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র তীঁচার তক্ত হইয়াছিলেন। মহা প্রত 

গৌড়ের দিকে যাত্রা ক্রিলৈন, তথন প্রতাপকুদ্র তাহাকে নি 

রাজ্যসীম? প্ছিলদহ পর্যন্ত মহাড়ম্বরে পার করয়া দ্রিলেন। মতা 

' নবন্ধীপে আসিলেন, সনাতনের গুরু বিগ্তাবাচস্পতির গ্হে এব 
বহিলেন, তাহার নিকট সনাতনের অনেক শত্ব জানিলেন; 

মাতৃদর্শন ও গঙ্গাবাস করিলেন । নবস্ীপের পথেও বৃন্দাবনে ৷ 

বাইত ; কিন্তু সে পথে ন গিয়া ঘুরিয়া! গৌড়ের পথে বৃন্দাবনে চলি 
ইহার কারণ সনাতনের আকর্ষণ, আর্ত ভক্তের প্রাণের টান তা 

প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় ছিল ন1। 
--77775ঁঁিলিলা ] 

পকচদশী বেদান্ত শান্ত্ের উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রস্ত; উহ্ণার অনেক শ্লোক মুল শ্রুডিদরদ 
প্রস্থ হইতে সংগৃহীত। মহাপ্রভু আকর-গ্রস্থের পাঠ সামান্টি পরিবর্তিত & 
প্রশ্মোগ করিয়াছিলেন । ৰ 

1 পঞ্চদশীতে উক্ত লোকের পরবতী শ্লোক্ষঠির ভাবার্থ এখানে প্রযুক্ত ভষ্টা 
সে শ্লোকটি এই + 

“এবং ভদ্বে পরে পদ্ধে খারেশি বিশ্রাপ্তিমাগতঃ | 
তদেবাদ্বাদয়ত/ভস্তধহির্বযবহরম্নপি 1” 

অর্থাৎ ধীর যোগী পরম শুদ্ধ পরমাস্তন্তন্বে বিশ্রাম করতঃ যাহা বিষয়ে প্রবুত£ 
সেই পরমাজ্ম-তদ্ব-রস আম্বাদন করেন । 



বৈরাগ্য ও বিড়হ্বন' ৭৯ 
কন এরি প্রন বল আট ৯ প্ষজসিকর (ওটি ও পি রত লা লিন লস স্সিক জি আক | পাক লি শি ন্পা ৮ খাত লী লি আসছি শ্মি সী ৯ 

শপ এ ৩ 

তিনি নবন্বীপের সঙ্লিকটে আসিলে হক্ষ লক্ষ কোক তীঠার 
মন পিপাসায় আসিয়াছিল, সেই বিরাট জনতা গৌড়- 
[কালে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল | তাহর সাধ্য ছিল চে 

দ্িগকে পিছনে ফেলিয়া যান। সনাতন ও রূপের নিকট সকল 

ঈদ পৌছিল। তীভাদের ভগ্ন হইল পাছে মুসলমান রাজধানীর 
/টধর্তী হইলে, তাহার বা তাভার অনুগামী জন-সংঘের উপর কোন 
যাচার হয়। মহাপ্রভু রামকেপি হইতে একটু দূরে থাকিতে একদিন 

কালে সনাতন ও রূপ দীনহীন কাঙ্গালের মত বেশে দক্তে তৃণ লইয়! 

1র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং পদ প্রান্তে পড়িয়। বারংবার সজল নেত্রে 

' দৈস্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । প্রভু উভাদিগকে পূর্বে কখনও 

ধন নাই ; পরিচয় পাইব! মাত্র উঠিয়া! আসিয়া উভয় ভ্রাতাকে আগিঙ্গন 

লেন। পরে সনাতনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “তোমার পত্র 

'য়াছিলাম $ যে উত্তর দিয়াছি, তাহাও বোধ হয় মনে আছে; বিষয় 

ধ্য বিব্রত থাকিলেই যে ধর্-সাধন! হয় না, তাহা নহে । তোমাদের 
ভ্রাতার ব্যাকুল চিত্তের আকর্ষণেই তোমাদের পানে ছুটিয়া আসিয়াছি, 
1 গৌড়ে আদিবার আমার অন্ধ প্রয়োজন ছিল না। 

ৃ *গৌড়নিকটে আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন ৷, 
তোম। মুই দেখিতে মোর ইহা! আগমন ॥” 

তোমাদের দৈম্ত দেখিয়। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । যখন উচ্চ 

তে বলিগ্াও তোমাদের 'ঞমন দীন! এমন হীনতা আসিয়াছে, * 

পাশ 

ক ভাই শুক্তরাজ কু কুপাপাসট্র 

বাবহারে রাজমন্ত্রী হয় ক্াঞ্জপাত্র, 
বিদ্যাভক্তি বৃদ্ধিবান্তে পরম প্রবীণ, 
তবু আপনাকে মানে তৃণ হইতে হীন। 



রঃ উটসনাতন গোস্বামী 

তখন নিশ্চয়ই অচিরে শ্ীকষ্চ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন । 
হইতে তোমাদের নাষ সনাতন ও রূপ রাখিলাম । & 

শ্রীচৈতন্ত যখন রামকেলিতে পৌছিলেন, তখন তীহার সঙ্গে লক্ষ জ 
লোকের জন”াছিল। সস্কীর্তনের রোল বছদুর হইতে শুনা যাইতেছি। 
সে তরঙ্গে পাঠানের রাজধানী টলমল করিতেছিল । এই সময়ে কে 

'স্থ খাঁ গোড়ের কোতোয়াল খা নগরপাল ছিলেন । ভ্ুসেন শাহ তাহা 

বাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বন চৈতন্তের ভাবতঃ 

বঙ্দেশে কি তরঙ্গ উঠিয়া ছিল, তাহাজানিতেন। সে নুতন বস্তার খ 

রাখিত না, দেশের অগণ্য হিন্দু অধিবাসী মধ্যে এমন কেহ ছিল 

কেশব খ। হুসেনকেও চিনিতেন। 

“যে হুসেন সাহ সব্ব উিভিষ্যার দেশে 

দেবমুষ্ঠি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে ।” 

তাভাকে সকল হিন্দুকন্মচারী অত্যাচারী বলিয়া জানিতেন। 
কেশব খণ প্রথমতঃ বাপারটি চাপা দেওয়ার জন্য রামকেলিতে যে সন্ন 

আনিয়াছে সে ভূতের সন্গীর্ভদ করে, এই ভাবে কথা! ঠা 

কিন্ত কথা কহিয়া বুঝিলেন, হুসেনের ভাব পরিবর্তন হইয়াছে। 
তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝাইক্া। বলিলেন । অবশেষে গোরাঙ্গের অপরূপ 

অতুলশীয় তক্তিভাবাবেশ এবং তাহার নব-প্রচাত্রিত ধম্মমতের সাঃ 

জানি ছসেন শাহ মুগ্ধ ভইয়। পড়িলেন। কি এক দৈবী শুক্ততে ছদে 

ঘোর মতান্তর ঘটিল। ইহার পর হইতে তিনি আর কখনও আচৈত 

ধের বিকুদ্ধাচরণ করেন নাই । তিনি প্রস চিত্তে কর্ধ্চারীনি 

বলিয়া দিলেন, কে বেন শ্রীচৈতন্তদেবকে কোন বাধা ন। দেয় । 

1 চে, চ. মধ, ১ম 



বৈরাগা ও বিড়ম্বন! ৮১ 

“যেখানে তাহান ইচ্ছ। থাকুন সেখানে । 

আপনার শান্ত্রমত করুন বিধানে ॥৮ 

চৈতন্ঠদদেব কয়েকদিন রামকেলিতে থাকিয়া সকলকে বিমোহিত 

রিলেন। সনাতন ও কূপ সন্ত্রীক আসিয়া তাচার চরণ পুজা করিলেন । & 
[কেলিতে মহ। প্রভূ যেখানে আসন পাতিম্ব! ছিলেন, সেখানে এখনও 

[লী ও কেপিকদস্ব , বৃক্ষদ্বায়ায় একটি উচ্চ বেদীর উপর তাহার চরণচিহ্ন 
পি একথানি প্রস্তর আছে; পার্্বন্তী একটি মন্দিরে নিতাই-চৈতন্ 

অদ্বৈত প্রভুর মুস্তির সঙ্গে একটি মদনমোহন বিগ্রহও নিত্য পৃজিত 

তেছেন। 1 মহাপ্রভুর আগমনের স্বৃতিরক্ষার জন্ত প্রত্তি বৎসর 

ষ্টমাসে রামকেলিতে একটি বিরাট মেল! বসে' সেখানে বনু বৈষ্ঞব 

ক্র সমাগম হয়। | 

জচৈতন্তচন্ত্র যেদিন রামকেলি ছাড়িয়া বৃন্দাবন চপিলেন, অসংখ্য লোক- 

তাহাকে ছাড়িল না। প্রভাদ্গমন জন্য সনাতন কিছুদূর অগ্রসর 

যা বিদার় কালে বলিলেন, 
“ধার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি! 

বৃন্দাবন যা+বার এ নহে পরিপাটি ॥” 
চৈ,*চ, মধ্য, ১৬ 

অবহিত হইয়া মহাপ্রভু বু'ঝলেন, এ সত্য কথা । সনাতন মহা প্রবীণের 
উপদেশের ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহ! প্রহেলিকা নহে। বুঝি 

* “সনাতন রাজ পণ্ডিত মহাশয়! 

দ্বাম্পতো পুজিল গৌরচন্দ্র কৃপাময়লা” 

চৈ, ম, ( জয়ানন্দ ), ৩৮ পৃঃ 
উহার বহুকাল পরে সনাতন বৃন্দাবঞ্জ ধাঁমে ৬মদনমোহন বিগ্রহের সেবা স্থাপন 

(ছিলেন। সনাতনের অস্তর্ধানের পর ভাহার ভ্রাতুপুত ্ীজীবগোষ্থামী রামকেলিতে 



৮২ শ্রীনাতন গোস্বামী 
৯৯ পা উিন্মপিটস্উিটি ধলো্ইংী শির 

দেখিয়া মহা প্রভূ শাস্তিপুরের দিকে ফিরিলেন, সে যাত্রার বৃন্দাবনে যাঁং 

হইল না। দীন হীন কাঙ্গাল বেশে ভিন্ন বুন্দাবনে যাইতে নাই । 

গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রভু যখন শাস্তিপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছিজে 

তাহাকে বিদায় দিয়া সনাতন ও রূপ উভয় ভ্রাতা একান্ত নির্বিঞচি 

গৃছে ফিরিলেন। তাহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিলঃ মহাপ্রভু ০ 

তাঁহাদের মন গুণ হরণ করিয়। দেহমাত্র রামকে্লিতে ফিরাইয়াঁ দি 

গেলেন । সেই কার্ধ্যের জন্তই তাহার গৌড়ে আগমন । সেসন্কলপ ঢি 

হইয়াছিল। রূপদনাতনের জীবনে সাধুসলের সুফল বর্ণে বর্ণে ফলি 
সেদিন হইতে তাহাদের নর-জীবন সার্থক হইল । 

“সাধুসঙ্ সাধুসঙ্গ সর্বশান্ত্রে কয়। 

লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব সিদ্ধি হয় ॥৮ 

সনাতন ও রূপ নূতন সিদ্ধিতে নূতন মানুষ হুইয়া গৃহে ফিরিলে” 

বৈরাগা ষোল আনাই তাহাদিগকে অধিকার করিয়াছিল । উভয়ে 

করিয়1 চাকরী ত্যাগ করিবার কল্গনা স্থির করিলেন। তারা ছ 

নুত্রাঙ্গণ ছার] কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন; নিত নিত ধনরত্ব 

করিয়া লইলেন । ছুই ভ্রাতা এক স্ময়ে রাজকাধ্য ত্যাগ কটি 

তাহাদের উপকু বিষম অ "চার ৬ইবে, 'এই আশঙ্কা করিয়া ছে ট 

চাকরীতে থািলেন, রূপ ধনরতব লইয়া! রামকেলি হইতে পঙ্গায়ন ক 

নিজ গৃহে আমিলেন, সে কথা পরে বলিব। তিনি সনাতনের 

জন জনৈক মুদির ঘরে দশ হাজার টাঁকা রাখিয়! গেলেন 

সনাতন হুদেন শাহের খাস মন্ত্রী বা সব্বাপেক্ষা অন্থুরঙ্জ অং 

ছিজেন। বহিঃশক্রর সহিত সন্ধি বিগ্রচার্দি সম্বন্ধে ঠিনিই 
১০ নন 
একটি নুতন ৬মদনমোহন বিগ্রহ প্রন্ভিিত করেন। সেই বিগ্রহই এখন 

হইতেছেন। 
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[মর্শদাত। । ন্থতরাং তাহার্ইহ কার্ধাভার গুরুতর, তজ্জন্ত তিনি অগ্রে 

£রী ছাড়িলেন না। রূপ বিদার লইয়1 নিঙ্তান্ত ভইদ্েন। কিন্তু ব্ূপ 

সা গেলে সনাতনের নিকট পরের দাসত্ব জারুও অপ্রীতিকর ভহয়া 

লে । তিনি প্রান্সই রাক্ছদরবাতেে বান না, গেলেও বড় অনিচ্ছায় 

, বেশীক্ষণ থাকেন না । শেষে যাওয়া বন্ধ কন্সিলেন; প্রচারিত 
দস্্তহার অস্থুথ হইয়াছে। বাধশাহ স্টনিয়া প্রধান ব্াজ-কবিপাজজ 

নদ সেনকে পাঠাইয়। দিলেন। ইনি আখগুবাসী, বিখ্যাত বৈষ্-ভক্ত 

চর নরভরি সরকারের জ্যোষ্টভ্রাতা | * মুকুন্দ দেন সনাতনকে দেখিয়। 

নিয়া বাদশাহকে বলিলেন, পসনাতন বষক্প-কাধ্যে নিস্পৃহ হইয়াছেন, 

মিত ত্তাহার কোন পীড়। দেখিলাম না। হুসেন শাহ শুনিয়া! অবাক 
লেন। কূপের কার্য্যতাগে তাহার মনে লন্দে5ভ হইয়াছিল । আবার 
[ভনের মত সুদক্ষ প্রবীণ রাষ্ট্র-সচিব বদি কার্য না করেন. ভাহাত্র 

দ্য চঠিবে কিরূপে গ ভিনি একদিন স্বরং সনাততনের গ্রহে আসা 
গ্» ভইলেন । সনাতন সুলতানের এক্ধপ অপ্রত্যাশিত আগমনের 

পঞ্চ করেন নাই ; তিনি €স সময়ে পশ্ডিহশণকে লহয়া শাস্ত্রালোচনা! 

রতেছিপেন । ঠিনি স্থলতানকে দেখিবামাত্র যথোপধৃক্ত ভাবে ঠাভার 

মন] করিলেন! হুসেন ব্রাক্জকার্ধো তাহার শৈথিল্ের কথা বল্! 

অনুবোগ করিতে লাগিলেন, কত বুঝাহঙগেন, অবশেষে ভয় প্রদশন 

পালা পা পতি পস্া এ ঈপটি পাট তা পা সিসি 

দ "হাগাবস্ত নারায়ণ দাসের নন্দন । 

মুকুন্দ, মাধব, শহর তিনজন |” ভ. বু ১৯, ৭৩২ পৃ 

গোযেষ্ঠ মুকুন্দ পরম ধান্সিক |ছলেন |» 1চকিৎসা-বিস্তায় ভার খ্যাতির কথা শুনিয়া 

শাহ ভাহাকে সসম্মানে লইয়। গিয়া রাজচিকিৎমকের পদ্ছে নিধুক্ত করেন। বনুদ্িন 

গৌড়ে ছিলেন না, ভজন সাধনের বি€৫রাধী বলিয়া! সনাতনের মত তিনি রাজপ্দ্ 

| করেন এবং নবদ্বীপে জায় গৌরপ্রেমে ঝাপ দেন। 
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করিতেও ছাড়িলেন না। কিষ্ক সনাতন তাহাতে বিচলিত হ্ই। 
নহেন। তিনি ভাবিলেন আর চাঁপাচাপি করিয়া কত দিন চলিত 
বিশেষতঃ প্রভুর নিকট প্রক্কৃত অবস্থার অপলাপ করা নিতাস্ত অবৈ 

তাই তিনি মন খুলিয়া আজ কথা বলিলেন । ম্পষ্টতঃ জানাইে 
তাহার মনের বেকুপ অবস্থা উপস্থিত হইক়্াছে, তাহাতে রাজকার্ধা র 

তাহার পক্ষে অনম্তব। সনাতন বলিলেন, “মামি কাধ্য ভাগ কথিত 

আপনি অন্ত লোক নিষুক্ত করুন। এ৩ধিন আপনার ষে লব্ধ খাইয় 

ষে অনুগ্রহ পাইয়াছি, তজ্জন্ত সব্বাস্তঃকরণে কৃতজ্-হদয়ে আপনা 

ধ্যবা্ 1দতেহি। আমাকে ক্ষমা! করুন। আমি আব খিষয়-কা! 

লিপ্ত থাকিতে পারিযা উঠিব না।” বাদশাহ তখন কুদ্ধ হইয়া নানা ও 

'তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 

“তবে ক্রুদ্ধ হএঞ বু'জ] কহে আর বার। 

তোনার বড় ভাই করে দশা বাবহার ॥ % 

জীব পণ্ড মারি সব চাকল! কৈলা থান । 

ভেখ তুমি মোর স্ কাঁধ্য কৈলে নাশ ॥ চৈ. চ. মধ্য ১ 

এখানে “বিড় ভাই? বলিতে বড় শ্টালককে বুঝাইতেছে সনাতন বলি। 

০০৮ 

* মুসলমানেরা কখনও কপনও বড় ষ্ঠালককে বড় ভাই বলিতেন। সনাও 

কোন জোগ্আ!তা [ছলেদ না, এখানে তাহার বড় শ্কালকের কথা বলা হইতে] 

সনাতনের নু আভ্য় রাজনরকারে চাঁকরা করিতেন। তাহার এক ভঙগগিন' 

ঞ্রকান্ত উচ্চ রাজকাধো নিবুক্ত ছিলেন : “জীব পশু মারি” অর্থৎ প্রজা পীড়ন কি 

কোন কোন পুধথিতে ভক্লা ফলে বাকৃজ1 %ঠ আন্ে । বাকলা ( বর্তমান বরিশ 

" একটি পরগণা, তায় সনাতনের পৈতৃক বাস ছিল! চাকল। পাঠই সমীচীন, উহ! 
কোন (বিশেষ চাকত বা পরগ্ণার বণ! বঞ্ধ। হইতেছে না! চৈতন্ভচরিভাযুতের চখ॥ 

ব্রাদার কর্তৃক গরকাশি, সংক্করণ ৭২৬ পৃষঠ। ভ্রষ্টবা। 
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র যে আত্মীয় অন্তাক্ম কাধ্য করে, আপনি তাহার সমুচিত শান্তি 
পারেন । আপনি গৌঁড়ের স্বাধীন নৃপাত, আপনি সকলই পারেন। 

র দোষের জন্ত আমি দায়ী; পরের দোবের জন্ত আমার কোন 

নাই ।” এই সগর্ধব উত্তর শুনিয়া বাদশাভ অতাপ্ঠ ক্রুদ্ধ ভইযু। উঠিয়া 

নন, সনাতন ভাবিলেন “এইবার আমার পথ খুলিল ।, 
কয়েক বৎসর পুর্বে (১৫০৯-১ খুঃ) যখন হুসেনের সৈনম্ত সব্ব প্রথম 

ব্যা আক্রমণ করিয়া বন দেবমুত্তি ভগ্র করে (চৈ, ভা, অস্ত্য ৪) 

চন সে অভিষানের সঙ্গে ছিলেন, তাহা খরা পুর্বেবে বলিয়াছি। 

সাক্রমণে বিশেষ ফল না হওয়াতে এবার হুসেন শাহ স্বক্সং উড়ি্যা- 

ঘ্ূু করিতে প্রস্তত হইয়াছেন ; সনাতনকে তি'ন সঙ্গে লইতে চান! 

[ওর *ত প্রাচান কর্মগারার মন্ত্রণার কি মুল্য 1ছলঃ তাহা তিনি 

ন.তন। অপর পক্ষে সনাতনও মেহু আনাস পাইয়া হিন্দু-বিদ্বেবার 

র হইতে কিছুতেই ইচ্ছা করিলেন ন:। বিশেষতঃ তাহার (চদ্ভ- 
্য বিষম 'বপ্লব উপস্থিত হইয়াছল । ভাই তিনি বলদ" সুলতানকে 

উত্তর দিয়া অ:রও কুদ্ধ কারয়া ঠাললেন। ফল এই হইল, হুসেন 
তাগাকে খন্দা করিবার আ।দশ পিয়া চলিয়া গেলেন। সনাতন 

লেন, ইহাও বুঝি হীকৃষ্ণের ইচ্ছা । তিনি রাজাপেশ প্মাথা পায় 

লন। যাহার৷ রাজপথে তাহা? শত ভশ্ত দূরে দাভাইতেও ভন 

তাহাব্রাহই আনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রধন মন্ত্রীকে তস্তবন্ধ করিস! 

শালায় লইয়। গেপ ; সেখানকার কঠোর ক্রেশ তিনি নির্বাক হইয়া 

করিতে লাগিলেন । এদিকে স্ৃসেন ডীভম্যাভিষঙ্নের উদ্যোগ করিতে 

লন। তিনি একদিন সনাতনকে কারাগার হইতে আঁনয়া 

কে পুনরাক্স প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “তুমি আমার সঙ্গে উড়িম্যায় 
' সনাতন কিছুতেই সম্মত হইলেন ন1। 



৮৬ ভ্ীসনাতন গোস্বামী 
৯ স্পা লজ পতি পির ঈি পাটি, লী সি সি বাসি লস ৯2 % পি ক সি লীস্টিিরাপিস পাঁজর ছি পান ক পাস্তা সস পর পট সস পাউপ্্র 

“ক্তিহ কহে তুমি যাবে দেবতা ছুঃখ দিতে। 

মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে ত যাইতে” । 

চৈ, চ, মধ্য ১ 

তখন তীহাকে পুনর্বার কারাগারে পাঠাইফ়া। হুসেন শান উড়িষ্যাবিৎ 

চলিয়া গেলেন, ভাগাচক্রের বিবর্তনে কত উন্নত পদবী তইতে মান 
গত অধংপাত হয়। লোকে যাহাকে ছুর্ভাগা মনে করিস সনাতন! 

'নর্ববোধ বলিয়া গালি দিতেছিল, সনাতন তাহাকে সৌভাগা-সচন। 

করিয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এদ্দিকে মভাপ্রতভু বামকেলি হইতে শাস্তপুবে আসিয়া কিছ 

ছিলেন। পরে নীলাচলে ফিরিয়া, কিছুদিন পরে বলভদ্র ভট্টাচার্য 

একজন মাত্র ভক্ত সহ১রকে সঙ্গে লইরা, ঝাডিথগ্ডের বনপথে বৃন্দ? 

বাজরা করিলেন ৷ কপ অন্তর পাঠাইয়! সে সংবা লইলেন এবং প্র 

ভাগের বাটীতে আপিয়া! বিষয়-বিত্বের বণ্টন করিজ়া! অন্ন ত্র 

বল্লভুকে সঙ্গে লইয়া অগ্থপথে বুন্নাবনের পানে ছুটিঞ্ছেন 

গিয়া তিনি সনাতনের কারাবাসের কথা গুনিলেন । তৎক্ষপাঁৎ ঠি 

উপযৃক্ত পাততকে দিয়া জোষ্ঠের নিকট এক পত্র দ্বারা তাহাকে জান 

লেন, গৌড়ে ন্বুদর নিকট যে দশ ভাজার টাকা গচ্ছিত আছে, 

হইতে আবশ্ঠ মত টাকা পহয়া সনতন ধেন কারাধাক্ষকে উততে 

দিয়া আত্মেবিমোচন কবেন এবং বুন্থাবন আলসেন। * পত্র 

কোল কোন স্থৃহে একপ প্রবাদ আছে, শ্ীযপ *ররী-রল'- ইরং-দেয়” এই করে 

কথা সার একটি পড়ে লিখিব! শোপনে জোঙ্টের নিকট প্রেরণ করেন। 

উস্থাদিগকে একটি প্লো.কই প্রাক চরণের আদি অস্তা ধপ্িয়। এইরূপ পাদপুরণ করে 

“ন্রপতেঃ ক গত? মধুরাপুরী । 

রধুপতে ক গতোত্ুর কোশলা ॥ 



বৈরাগা ও বিড়ন! ৮৭ 

তন কারাধ্যক্ষের 1 নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, 

ধ্যক্ষ পূর্ববে তাহার অন্গু শীত হইলেও হুসেনের নির্ধ্যা এন ভঙ্কে ব্যাকুল 

ছিলেন। সনাতন খলিলেন “রাজা ধ'ধ জীবন লইয়া ফিরিয়া আসেন, 

হাকে বলিও সনাঙন বাহর্দেশে যাইবার ছলে গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া 

বয়াছে।” অবশেষে সাত হাজার টাক আনিয়া যখন তাহার সম্মুখে 

বী ভইল, দেই লোভে কারাধাক্ষ তাহাকে ছাড়িয়া! দিলেন, এমন কি, 

রী কাটিয়া গঙ্জাপার করিয়! দিয়াছিলেন। 

ইতি বিচিন্তা কুরুধ মনঃ স্থির” । 
নসদিদং জগদিতাবধারয় ॥* 

[তে বোধ হয় প্ররূপ যখন যান, তখন ষেন সনাতনের নির্ব্বেদ উপগগিত হয় নাই, এই 

কম্বার৷ তিশি জোষ্ঠকে জগতের নশ্বরত্ব বুঝাইয়া দ্বিতেছেন। ও রূপ অগ্রে সংসার- 

৷গী সতা, কিন্ত তিনি আন-বৈরাগ্যে সনাতনের শিক্ষাদাতা বাঁলয়া মলে হয় না। 

তিনই সর্বাগ্রে দস্তেতৃণ কবিয় প্রচৈতন্-চরণে নিপাত হইয়াছিলেন। এই প্রবাদ 
বার অস্তের উপর আরোপিত হয়। যাহা হউক, ইহার কোন মূল আছে বলিয়। 

'ধহয়না। 

* এই কারাধ্ক্ষের নান সেখ*্হবৃ। তিনি পূর্ব্বেখসনাতনের নিকট বহুপ্রকার 

কার পাইয়া! ধনী ছিলেন। এখনও গৌড়ের একাংশে আধুনিক ইংলিশহা'র গ্রামে 

ধ হবুর বাঁটা ও সনা'তনের কারাগৃহেষ্ট তগ্রাবশেষ প্রদর্শিত হইয়া খাকে । গড়ের 
হহাস, ২র খণ্ড, ১৯ পৃঃ 



৮৮ ভীসনাতন গোস্বামী 

(ডে 

দৈন্যের অবতার 

সনাতন আজ মুক্ত। মুক্ত আকাশ তাহার গৃহ, মুক্ত বাতাস তাহা 
স্বজন-নেহ। তিনি রাত্রিকালে দরবেশের ছ্মুবেশ ধারণ করিয়া! বনগ? 
চলিয়াছেন, পার্বত্য প্রদেশের মনোলোভা৷ বনশোভ! তাহার চিত্তাননদ 
বর্ধক। ঈশান নামক এক অনুরক্ত ভৃত্য মাত্র তাঁহার সঙ্গী। শ্রাৎ 
ভাগীরথী পার হইয়। তিনি উত্তর-পশ্চিম মুখে বনপথে চলিয্লাছেন, সম্ষৎ 
বামে বাজমহলের পর্বত শ্রেণী। কারাধ্যক্ষই তাহাকে গড়িঘ্বারের ॥ 
পথে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ সেখানে স্বাররঙ্ী 
সেনানিবাদ আছে, রাজবন্দী বলিয়৷ সেপথে সনাতনের .ধরা৷ পড়িবার 
সম্ভাবনা । স্থতরাং তিনি সেপথে ন! গিয়া, রাত্রধিন চলিয়া পাতড় 
পর্বতের পাদদেশে এক তৃমিক বা ভূঞার শরণাপর হইলেন এবং 
পর্ধত পার করিয়া দিবার জন্ মিনতি করিলেন। সনাতনের, 
নিকট একটি কপর্দকও ছিল না, কিন্তু ঈশানের নিকট আটটি 
্ব্মুত্রা ছিল, তৃ'হা তিনি জাণিহেন না। ভুঞ্ার নিকট এক হাতগণব 
ছিল, সে এঁ সংবাদ ভূঞাকে গোপনে বলিয়া দিল। ভূঞা তখন সনাতনের 
অত্যন্ত আদর যত্ব করিতে লাগিল। দেখিয়া সনাতনের সন্দেত হইল 
তিনি ঈশানকে জিজ্তাসা করিলেন। ঈশান সম্বল ছাড়তে চাতে না, 

* রালিমহলের পাহাড় শ্রেণী বিহার ও গৌন-রাজ্োর সীমা নির্দেশ করে। উহা 
বধ্যে তেলিরাগড়ি ও শক্রীগাঁল নামক গিরিগধ। ইহা দিগকেই গড়িদবার বলে। 
পশ্চিম দিক হুইতে গৌঁড়রাজো কোন শহ্ুসেনা' আদিলে তাঙ্চার্দিগকে এই গ়ি 
বা গড়িঘার পার হইতে হয়। এজজ্স গড়িত্বার গোঁড়সেন! ছার! রক্ষিত খাকিত। 



কের ও 'ঘবতার ৮৯ 
বিজলি পাপী অভি আলা আলা সা রর স ক সি পাটি কিক সি শি কি পাজি পি ৬ লি লি তো লো সিসি 

ৰা 

এক মোহরের কথা গোপন করিছা, তাভার নিকট রি মোহর 

বলিল। সেই “কাল যম” তুল্য ধন সঙ্গে আনিবার জন্তু সনাতন 

কে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। ভূঞার নিকট ₹ইতে তিনি জানিয় 

ন, ঈশানের আট মোহর আছে। কিন্তু ভৃত্য যাহ! বলিল, সনাতন 

ই নিকট হইতে সেই সাত মোহর লই ভূঞাকে দিলেন । তখন ভূএত! 
দিগকে রাত্রিকালে পাইক সঙ্গে দিয়া নির্বিঘ্ধে বনাকীর্ণ পর্বত পার 

না দিল। এ মুদ্রা না দিলে ভূঞা রাত্রতে উভয়ের হত্যাসাধন 

৮) তাহা নিশ্চিত) কিন্তু মুদ্রা স্বেচ্ছায় দেওয়ায় সে প্রথমে উহা 
৮ চাহিতেছিল না। 

র্ধত পার হই সনাতন পুনরায় জিজ্ঞাস করিলেন, ঈপানের 'নকট , 

কিছু আছে কিন! । ঈশান স্বীকার করিল, আর একটি মোহর আছে । 

দই সনাতন বীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ঈশান, উহাই তোমার পথের 

৷ তুমি উহ্বাই লইয়। দেশে চলিয়া যাও, 'মামি এখন একাকী 'বাইব, 

 আবশ্তক নাই।” যে বাক্তি সম্বপ ছাড়িতে সাহসী নহে, এমন 
ৃ ৃ 

র্ সংশ্রবে থাকিতে সনাতনের ভাল লাগিল না। তিনি ষে চৈতন্ত- 

জল অবভার, * তিনি যে বিষপ্প ভোগের শেষ করিনা আজ 

বৈষ্ণব ভক্ত-সন্প্রদায়ের দৃঢ় ম্* এঠ গুঠৈতন্তদেৰ ভাহ।ও [বভিন্ন তক্ত দ্বার! 

ঢাবও শক্তির পরাক্ান্ঠা প্রদর্শন করিয়া।ছলেন : বধা “5ক্তিবতীকরেশ ২ 

'রানানন্দ ঘারে কল্দপপের দপনাশে। 

দাষোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাঁশে 1 

হরিদাস দ্বারে সহিষুত। জানাইল | 

সনাতন রূপ ঘারে দন্ত প্রকাশিল ॥" 

প্রথম তরঙ্গ, ৪৫ পুং 



৯৩ শ্সনাতন গোশ্বামী 

নিতান্ত নিক্ষিঞ্চন ভক্ত! সনাতনের কথার মধ্যে ষে তীব্র তির 

প্রচ্ছন্ন ছিল, ঈশানের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু উপায়; 

প্রতুর কঠোর আদেশ রহিত হইবার নহে। অস্রুনীরে বক্ষ ভাস 

ঈশান প্রভৃকে গ্রপাম করিয়া নিঙ্রাস্ত হইল । এ জীবনে আর ৩ 

প্রভু-সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু দরিদ্র ঈশান সম্বল আনিয়াছিল € 

পথক্লেশ নিবারণের জন্ত। এ্কান্তিক প্রতূ-ভক্কিতে ঘদি কোন 

থাকে, নির্দোষ ঈশ্বানের তাহ! পুণ মাত্রায় প্রাপ্য । পুণাময়ের দর, 

কাহারও বিচার বাকী থাকে না। 

হাতে একটি জলপাত্র এবং পরিধানে একখানি ছিন্ন বস্ত্র, এইত 

সনাতন একল! চলিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রমক্রান্ত হইয়া তিনি ছাজা 

উপস্থিত হইলেন। সেখানে ত্তীহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত 

করিতে ছিলেন। হাজিপুরের নিয়ে গগকী নদী এবং পরপারে শোণ? 

এই স্থ্টনের ভরিহরছত্রের মেলা চিরপ্রসিদ্ধ। এ মেলা হইতে অস্ব 

করিয়া গৌড়ে পাঠাইবার জন্ত তিন লক্ষ টাকা লইয়া শ্ীকাত্ত সে 

ছিলেন। তিনি সনাতনকে চিনিতে পারিরা। অবাক হইলেন, 

কত আদর আপ্যায়ন করিলেন, উভয়ের কত কথাই হইল । 

তাহার দরকেশের বেশ বদলাহয়া দ্র করিয়া দিবার জন্য কং 

করিলেন, কিন্তু পারলেন না। অবশেষে কত জন্থরোধ 

শীতনিবারণের জন্য একখানি ভুটানী কম্বল দিলেন এ:ং গলা 

করিয্। বারাণলীর পথ ধরাইয়া ধিলেন। কিছুর্দিন পরে সনাতন পুথা 

কাশীধামে উপনীত হুইলেন। 

পৌছিয়াই সনাতন গুনিলেন, মহাপ্রভু ্রীবুন্দাবন দর্শন ক 

ফিরিবার পথে কাশীতে আপিয়। পৌছিক্বাছেন। তিনি কোথায় আঃ 

থুঁজিম্না লইতে কি কষ্ট হয়? যেদিকে হরিনাম করিতে করিতে থে 



দৈস্তের অবতার ৯১ 

তি চলে, সেই ত প্রভুর কাছে যাইবার পথ ! প্রভু বারাণদীতে আস! 

অন্থগত ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকেন ; চন্ত্রশেখর বৈগ্যজাতীয়, 

তাহার গৃহে প্রভৃর অন্নপান গ্রহণ হয় না; তিনি তপন মিশ্রের 

তে ভিক্ষা! নির্বাঠ করেন। এই তপন মিশ্র বিখ্যাত বড় গোস্বামীর 

[হম রঘুনাথ ভট্টের পিতা, সে কথা পরে বলিব। প্রতু মাঘমাসের 

রি শক, ১৫১৭ খৃঃ) শেষে কাশীধামে প্রত্যাগত হইয়াছেন, 

তন ফাল্নের প্রথমে তথায় আপিয়৷ চন্্রশেখরের গৃহন্বারে উপস্থিত 
সংবাদ দিলেন । অমনি মহা প্রভু দ্বারস্থ বৈষ্ণবকে ডাকিয়া আনিতে 

শৈখরকে বলিলেন । তিনি দরজায় আসিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব বলিয়া! 
হনকে চিনিতে পারিলেন না; কারণ তাচার মাল! তিলক ছিল না ॥ 

শেষে সেই দরবেশবেশীকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ হইল। 

ননাতুন বাটীর মধ্যে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবা মাত্র প্রভূ ধাইয় আদিয়। 
ঠাক আলিঙ্গন করিলেন, গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, 

লে অবাক্ ভইয়া কাণ্ড দেখিতেনছল। সনাতন বারংবার বলিতেছেন 

আমকে ছুঁইও না, আমি অন্পৃশ্ত |” এইরূপ কথা একদিন 

দাদ বাবংবার বলিম্্া ছিলেন, কিন্তু প্রভু কি তাহা গুনিয়াছিলেন ? 

 অনেকপিন হতে সনাতনের পথপানে চাহিয়া আছেন। ভাহার 

নাবতারের সেই প্রধান পাণ্ডাটিকে পাইয়া আজ তিনি উৎ্কট 

ীন্দে পরিপ্লত ভইলেন। তীহাকে টানয়া আনয়া তিনি পিড়ার 

রি নজর পার্ে বসাহয়া তীহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন | 

তিন ষত বলিতেছেন "আমাকে ছুঁইও না প্রভো 1 তত-_ 
“প্রভু কেন তোমা স্পর্শি আত্ম পবি্রিতে । 

তক্তিবলে পার তুমি বরক্মাও শোধিতে 
চৈ, চ, মধ্য, ২৯ 



৯২ জ্ীসনাতন গোশ্বামী 
সি ৫৯৮ সপ পলা অপ উস উল স্পা উন নজর ৯ বস সপ ০০ প্র পপ রা 

সনাতনের পবিক্রতার ইহ! অপেক্ষা কি আর বড় অভিনন্দন ত 

পারে ? মহা প্রভু বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; সনাতন কি ও 

চলিয়া আসির়াছেন, আস্তোপাস্ত সকল কথ। বলিলেন। তখন 1 

প্রভুর মুখে গুনিলেন, বৃন্দাবন হইতে আসিবার কালে তাহার স 

রূপ ও বল্পভের দেখা হহয়াছে, রূপকে মন্ত্রদান করিনা জীবৃন্দা 
পাঠাইয়াছেন, বল্পভের রঘুলাথত্রীতিতে মুগ্ধ “রা তাহার অঃ 
ভাক্তর জন্ত [৩নি তাহাকে “অনুপম” বলিয়া! অভিহিত করিয়াছে 

অনুপনও রূপের সঙ্গে বুন্দাবনে গিয়াছেন। বহুক্গণ ধরিয়া এই 

কথা চলিল, উভয়ের মিলনে আজ কি আনন্দের উৎস উথলিয়! উঠি 

প্রভুর আজ্ঞা সনাতন চন্দশেখর প্রভৃতি সকল ভাক্তের সন্ঠিত স 

সম্ভাষণ করিলে, সকলে আনন্দে বিগলিত হইয়া গেলেন । 

প্রভুর আদেশে চন্দ্রশেখর সনাতনকে লহয়া গিক্সা ক্ষৌর করা 

ভদ্র করিয়। আনিলেন, কিন্তু নুতন বস্ত্র দিতে গেলে সনাতন 

লইলেন না। প্রভু খন মিশ্রের ঘরে মধ্যাহ্ন ভেজন করি 

যাইবার সময় সনাঞ*নকে সঙ্গে লইয়া 'গলেন এবং পান্রশেষ হাহ 

দিতে হইবে, তাহ! পুর্বেই জানাহয়। দিলেন । প্রভু স্মাহারে ঝমিতে 
মিশ্র সনাতনরু নুঙন বস্ত্র আনিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা ৫ 

করিলেন না, বলিলেন শ্যি এশসাস্তই দিতে হয়, একখানি পু€ 

বস্ত্র দাও।” তাহাই দেওয়া হহল। ধুত্িথানি ছি'ড়িয়া সনা 

ছুইথানি বহির্বান ও কৌপীন কাঁরয়! লইলেন, শেষে পাঞ্জাবশেষ ভে! 

করিয়া পরম তৃপ্ত হইন্তলন্। 

এক মহাবাস্রী ব্রাহ্মণ আপিয়। নিমন্ত্রণ করিলেন যে, সনাতন যর্ড 

কাশীধামে খাকিবেন, তিনি সেন “তাহার গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করে 

সনাতন জানাইলেন, তাহা হুইবে না, তিনি মাধুকরী করিবেন অং 



দৈষ্ভের অবতার ৯৩ 

পাচ বাড়ী হইতে মাগিয়া খাইবেন, একজন ব্রাহ্গণের বাড়ীতে 
করিবেন নাঁ। কেহ ত্ীহ্কার কথার প্রতিবাদ করলেন না, 

প্রভূ কিন্ত তাহার বৈরাগ্য দেখিয়। অপার আনন্দ হাভ করিলেন। 
টী সশাতনের গানের বনুমুলা ভোট কম্বলের প্রতি চাহিতে 
[ন। সনাতন বুঝলেন উহা প্রভুর ভাল লাগতেছে না; 
হব উহা ত্যাগ ঝুররবার উপায় করিতে হইবে। একদিন ঠিনি 

গঙ্গার ঘাটে গিয়া দেখেন, এক গৌঁড়ীস্ত সন্গামী নিজ কাস্থা 
ইতে দিয়া বসিয়া আছেন! সনাতন কাতরক্ে তাহাকে 
কম্বল 'দয়! কাস্থাখানি চাঁহছলেল। সাধু ভাঁটিলেন, তাহা কি 

ও হয় ১ নিশ্চয় আগন্তক 'াহাকে পরিহাস করিতেছেন, কারণ, 

বান ভোটকম্বল দিয়া কেভ কাস্থা লইতে চাহে না। সনাতন 
লন, “ভাই, আনি তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না। সততা কথাই 
তিছি।* তখন কশ্বল দিয়! সে কাস্া খানি লইঞ্লা প্রভুর 
ঢু আদিলেন। প্রতু দেখিয়া! শ্তম্তিত হইলেন। বলিলেন, 

বার শ্ীকৃষ্চ তোমাকে বিষয়-রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিলেন, 

ফি কখনও রে:গের শেষ রাখেন না।” বান্তবিকই আজ সনাতন 
র কারাগার হইতে নিম্ধ,জ্ঞ' সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী, দীনাতিদ্রীন বৈরাগী । 
বে প্রকৃতই দৈস্তের অবতার, আন, জগতের সন্মুথে তাহার 
॥ ৃষ্টাস্ত প্রদর্শিত হইল। 



৯৪ শ্রসনাতন গোশ্বামী ৷ 
সপ সিসি সিল স্উপিসসস্মিপ সপ পসরা তি লা ভাসি অর্ানছিরাস্ছি এসপি ৫ ছি লাস সিসি উিপাসি শাসিত পো পি রর ি উএি পরি 

(৬৩) 

সনাতনের পুনর্জন্ম | 

তনের ভোগের জীবন গত ঠইয়াছে, এখন ত্যাগের ম 

তাহার পুনর্জন্ম লাভ হইল । শ্রোগেই নিরস্তর শাস্তির অ$ 
হওয়া যায়, সনাতন তাহ! হইয়াছেন । সেহ শান্তিময় জীবনে [দব 
লাভের পন্থা! খুলিলে তহি। হইতে শুদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব হয । 

মানব জীবনের চরমোন্নতির সোপান । শ্রগুরু-কপায় সকল সনে 

নিরমন না তইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। আজ সন" 

* গ্রহকুল অনুকুল হইয়াছে, মহাস্থবোগ ও সোভাগা আসিয়াছে 
ধনের, জ্ঞানের, মানের সকল অভিমান চুণ করিয়া দস্তে তৃণ 
আজ গ্রভৃর চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইয়া তাহার নকট উ 

প্রার্থনা করিলেন। পর্বের জীবন স্মরণ কারদা স্টার অনে 7 
অন্থতাপ উপস্থিত হহয়াছে । 

“নীচ আমি নীচ সঙ্গী পতিত অধম । 

কুবিবয়-কূপে পড়ি গোাহনু জনম ৪১ 

; চৈ, চ, মধ্য, ২] 

রাজসরকারে তাহার উচ্চপদদ ছিল বটে, 1কস্ত তাহা দাসত্ব 

য্নেচ্ছাচারী রাক্তার চাকরীর অ'নবাধ্য কুফল ফলিয়াছিল । বিষয় 
স্পর্শে তাহাকে অজ্ঞাতসারে পদে পদে পাপঃচারী ত্রষ্টাচারী ভইতে ৮ 
ছিল। এমন কি, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অনাচারী হওয়ায় | 

প্রাচীন ব্রাঙ্ষণ কুল-পঞ্জিকায় তাহার বংশ-বিবরণ নাই। যাহা কর 
ৰ! ঘটিয়াছে, তাছাই স্মরণ করিয়া সনাতন নিতান্ত অন্থতপ্ত হইয়া এব 



সনাতনের পুনর্জন্ম ৯৫ 

প্রভুর চরণে পড়িলেন। সনাতন যাহাই বলুন তিনি ষে তত্বজ্ঞ 

গান্্রদর্শা পণ্ডিত, গুচৈতন্ত তাহ! জানিতেন। শুবুও সনাতন অকপট- 
সকল সন্দেহ বিদুরিত করিবার জন্ত যে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, 

একে একে তাহার উত্তর 'দতে গিয়া সে সকল দার্শনিক শত্বের 

সছুক্তিপূর্ণ সমাধান করিয়া দিলেন । আহার মধ্যে শ্রীচৈতন্-প্রবর্তিত 
য় বৈকধ-মতের স্বারতত্ নিহিত । তজ্জন্ত এস্থলে অঠি সংক্ষেপে 

কথায় সেই প্রশ্রোত্ববের আভাস দিতেছি। 

[নাতন--প্প্রভো ! আমি যে জীব, আমার স্বরূপ কি ? 

হাপ্রতু--“জীবের স্বরূপ তয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 

কৃষ্জের তটসক। শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। 

মর্গাৎ ভীবমাত্রই শ্রীকক্ের শিত্যধান ইহাই হাহার স্বরূপ ক। প্রত 
ত্যেক বস্ত্ই স্বরূপ লক্ষণ ব্যহীত কতকগুলি অন্য লক্ষণ থাকে । 

বাএঁ বস্তকে আপাশতঃ চিনিয়। হইবার স্ববিধা হয়। ইহাকেই বলে 

লক্ষণ | যে ভাবে শ্রীভগবনের শক্তি জগতে প্রতিভাত হয়, উহাতে 

ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রকাশ পা । * যেমন শৃর্য্যের 

শাস্ত্রে ষেমন জীব ও ঈখরের ছেদ € শ্বেতাশ্বতর উপনিষদাদিতে ) বিষষে উপদেশ 

সেইকপ (ত্রঙ্গলুজাদিতে ) উভয়ের অভেদও প্রাতপন্ন হইয়াছে । চৈতন্য 

ভয়ই নানিয়। জহয়াছেন ধলিকা পতীতি হয । .ইহাকেই ভেদাভেদ বাদ বলে। 

দহ সপ্ত অবর্ণনীয়; অচিস্তানীয় বলিয়া হ1 “আচন্তা ভেদাভেদ বাদ “বলিয়া 

হয়। জ্রীজীব গ্োস্বাসীপাদ-কৃত প্রদিদ্ধ" যট-সন্দ্ভ “ও সব্ব-সংবাদিনী” নামক 

চয়ে ও শ্রীবলদের বিষ্তীভূবপ কৃত উহার টাকা এই মতের বিচার আছে। উহ! 

বুঝ। যায় গ্রচৈতল্ত “আব ও ঈশ্বরের একান্তিক ভেদ সিদ্ধাত্তই সমর্থন করি! 

মহামহোপাধ্যায় জকণিতৃষদ তর্কবাগীশ লিখিতপ্জীব ও ঈম্বরের ভেদ ও ভেদ" 



কিরণ মাপা তাহার অংশ মাত্র, এলগ্ত উহ1 হুর্ধ্য হইতে অভিন্ন 

কিরণমালা কখনও হুর্ধা নহে এই হিসাবে হৃর্ধ্য হইতে ভিল্ল। তবে 

হইতে জীব ভিন্ন বা অভিন্ন যাহাই ধর না কেন, জীবের প্রকৃত 
শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা । 

সনাতন-_-জীব কেন তবে ত্রিতাঁপে জর্জরিত হম্ন? 

মহা প্রভৃ--“কুষ্ণ তুলি সেই জীব অনাদি বহির্খ,খ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার ছুঃথ 1” 

( চৈ, চ. মধ্য, ২০-১, 

অর্থাৎ শ্রক্কষ্ণ আমার প্রভূ, আম তাহার নিত্যদাসঃ জীব এই কথা ৪ 

তাহার দাসত্ব বা দেবা করে না, এই ভন্তই মায়া তাহাকে ভ্রিতাপ 

করায়, সংপার-দুঃখ দেয়। 

সনাতন-_জীব কেন দাপত্ব করে না? মায়াই বা তাহাকে এ 

ভোগ করায় কেন? 

মহা প্রতু-_জীব যে শ্রীকৃষ্ণের দাস এই জ্ঞানের অভাব বশতঃ সে নু 
করে না, শ্রভগবানকে ভুলিয়। তাহার চিত্ত বহি হইয়! ঘুরিয়া বে 

এই জুন তাহাকে নানা তাপ ভোগ কারতে হয়; কত ম্বর্গে উঠে, 
নরকে পড়ে, ্লান! যোনিতে জন্মলাভ করিয়া কষ্ট পায় । 

সনাতন-_তাহা! হইলে জীবের কি উদ্ধারের পথ নাই ? 
মহা প্রভৃু-আছে বই কিট জীবের চিত্ত বখন "হিন্দ ন! 

কৃষ্ণোনুখ হয়, অর্থাৎ তাহার চিত্ত বধন শ্ীভগবানের দিকে আকৃষ্ট ও 
হস, তখন দে পথ প্রত, মায় তাহাকে ছাড়িয়া! পলায় । 

সনাতন--কিরূপে তাহা হয় ? 
পিস 

শীবক প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, ১০৩২; ভাত্র, ৪*৯ পৃঃ, সর্বব-সংবাদিশী রেসিকমোহন মং 
১৪৯ ও ২৪০ পু | 



সনাতনের পুনর্জন্ম ৯৭ 

(হাপ্রতু--শাস্ত্র বা সাধুর রুপায় এই আকর্ষণ বা অকপট ভক্তির 
হয়। মায়ামুঞ্ধ জীবের শ্বভাবতঃ ক্ৃষ্ণভ্রান থাকে না, এই 

ভগবান জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বেদপুরাণ নিশ্াপ করিয়াছেন 

এই শাস্ত্রূপে, গুরুরূপে এবং অস্তর্ধ্যামী বপে আপনার তত্ব আপনি 
শ করিস দিতেছেন। 

মাতন--শুধু শান্তর পড়িলে বা শুনিলে কি শ্রীভগবানকে পাওয়া 

ছাপ্রতৃ--শান্ত্রজ্ঞান ও গুরু-কৃপা দ্বার সাধন ভজনের উপদেশ পাওয়া 
সাধন ভজন হইতে £প্রম-ভক্তি জন্মে, ভক্কিতে তাহাকে ভজন! 
ত করিতে ভক্তিতেই শ্রুষ্ণ বশীভূত হন। কৃষ্খ-প্রেম হইলে 

বধ সেবানন্দ ভোগ করা বায় বটে, কিন্তু মই জীবের প্রধান 

। প্রেম দ্বারা কুষ্-প্রাপ্তি হয়। তাহাকে পাইলেই সব পাওয়। 

“ঈশ্বরঃ পর্মঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্নবিগ্রহঃ 

অনাদিরাদিগোবিন্দং সর্বকারণকারণম্ 1৮ 

(ব্রহ্মসংহিতা ) 
এইবার সনাতন আশ্বস্ত ও নিরস্ত হইলেন। মহাপ্রভু ইহার পর 

কে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করিলেন। গ্টতগবান বিষ্ণুর কত অবতার, 
রূপ, কত মুর্তি আছে প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইল। “বুদ্ধিতে বৃহম্পতি 

সনাতন কন প্রসঙ্গে কত প্রশ্ন করিলেন। অবশেষে কয়েকদিন 

এইরূপ প্রত্াক্র চলিল। শ্রীমহাগ্রভু রুষ্খ অবতারের [বিশেষত 

রথ বুঝাইয়া দিলেন, বৃন্দাবন" লীলার বিস্তৃত বর্ণনা! করিলেন, ভক্তের 
১ প্রেমের লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ক নানা অজ্ঞাত সিদ্ধান্ত শিধাইলেন। * 

শপ শাপলা তাত, কলহ, | এ 

৮৩ ৪(গতাসুতের ম') ২০-২৩ পধ্যপ্ত ৪টি দীর্ঘ পরিচ্ছেদে বহু শাসুবাকোদ্ধার 



৯৮ সনাতন গোস্বামী 
পিপিপি সি রি বো পাস সিল পাস সর ৯ পৌসি লাভা পাসছি ৮ ৯াসসিলস সিসির সিরা ৯ 

জ্ঞানালোকদীপ্ত সনাতনের চিত্ত এইবার ভক্তি বিসূঢ় হইয়া গেল, 
গুরুজ্ঞানে শ্রীমহা প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। তখন প্রভু তা: 
নিজমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং 

“তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরে করে। 

বর দিমু এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥” 

প্রভু ষে শিক্ষা দিলেন, তাহা সনাতনের অন্তরে যাহাতে ন্ফুস্তিপ্রাপ্ত 
এজন্ত শক্তি সধচারিত করিয়া! তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিণে 

গৌড়মন্ত্রী রাজোশ্বরের দরবারের উচ্চপদ পরিতাগ করিয়া আপিয়া হ 

রাজরাজেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিরা ধন্ত ও জগন্মান্ত হইলেন । শিক্ষ 

সনাতনকে বুন্দাবনে যাইবার জন্ত আদেশ দিয়া প্রভূ বলিলেন '» 

তোমার ভ্রাতা রূপকে এই ভাবে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দীক্ষা 4 

বুন্দাবনে পাঠাইয়াছি, তুমিও তথায় যাও এবং 
“তুমিও করিহ ভক্তিরসের প্রচার । 

মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধায় ॥ 

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেব! বৈষ্ণব ৬াচার । 

ভক্ষি-স্থৃতিশাস্ত্র করি করহ প্রচার ॥* 

চৈ, চঃ ধা, £ 
চা 

আমি আরও ভক্তগণকে ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনে পাঠাইব, তোমরা : 

দিগকে আশ্রয় দিও। 

কাথা করলিয়। মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। 

বুন্দুবনে আসিবে তার করিহ পালন।” 

চৈ, চ, মধ্য ২৫শ। 

করিয়া এই সকল বিষয়ে হবিস্তুত বর্ধন আছে। এট কয়েক অধ্যার সমগ্র? 

শান্বনমুদ্রদধ্যে অমূল্য রদ্ব। 



বুন্নাবন ও পুরী ৯৯ 

তন, তাঁহার ভ্রাতা ব্ূপ এবং ভ্রাতুষ্পুজ জীব এই তিন জনেই এই 

দশ-বাণী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয্বাছিলেন। তাহার ভক্তিশাস্ত্র 

পিন দ্বারা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিবাদ প্রচার করেন, 
চার বৈষুব আচার বিধিবন্ধ ও প্রচারিত করিবার নিমিত্ত স্থতশাস্ত্র 
লন করেন, শ্র্রবিগ্রহ সমূহের প্রতিষ্ঠা ও সেবা ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
পর আদর্শ স্থাপন করেন, এবং তিনজনে সমাগত ভক্তমগ্ডলীর 
যস্থান ও শিক্ষক-পদারূঢ় হইয়া শুবৃন্দাবনধামকে ভক্তিনিকেতনে 

ভিত করেন। ইহাদের পরবর্তী জীবন হইতে এই চারিটি কাধ্যই 
নতঃ পরিষ্কৃত হইবে । 

ক 

বৃন্দাবন ও পুরা । 

মহাপ্রভুর আজ্জাক্রমে সনাতন কাশী হইতে রাজপথ দির! বৃন্দাবন 

ন। কাশীতে মায়াবাদী সন্গাসী প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর নিকট 

জত ও পদানত হইয়া তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন 

র নাম হুইল প্রবোধানন্দ। ইনি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর খুল্লতাত, 

কথা পরে বলিব। মহাপ্রভু প্রবোধানন্দ ও সুবুদ্ধি রাস প্রভৃতি 
গণকে বৃন্দাবনে পাঠাইয় স্বয়ং নীলাচল যাত্র! করিলেন। পুর্বে 

ছি, শ্রীচৈতন্ত বৃন্দাবন হইতে কাশীতে ফিরিবার পথে প্রস্থাগে 



১৩৩ শ্ীসনাতন গোস্বামী 

ূপকে দীক্ষিত করিয়! বুন্নাবনে পাঠাইক্কা' আসিয়াছিলেন। রূপ সেখ 
গিয়া একমাস মাত্র ছিলেন। পরে সনাতনের অন্নসন্ধানে তিনিও তাঃ 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিলেন। প্ররয্কাগে আদি 
তাহাদের সঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের দেখা হইল, তাহার নিকট কাশীর সং, 
পাইস্কা' উভয় ভ্রাতা সেইদ্দিক চলিলেন। মহাপ্রভু কাশী ফিরিবার স 
গঙ্গার তীরপথে গিয়াছিলেন বলিয়া তীহারাও সেই পথে অগ্রসর হইলে। 

ঠিক সেই সময্বেই সনাতন রাজপথ দিয়! আসিতেছিলেন ; এজন গ 

তিন ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল না! । কূপ ও অনুপম কাশী হইতে গো 
আপিলেন, সেখানে অন্থপমের অকল্মাৎ মৃত্যু ঘটিল। শোকার্ত ; 

কিছুদিন পরে প্রভূলন্্শনের জন্য নীলাচলে গেলেন । 

' এদিকে সনাতন একপ্রকার পাগলের মত বেশে আত্মহারা ভঙ্ে 

প্রেমাবেশে বুন্দাবনে আসিলেন। তক্জপদাবলীতে তাহার চিত্র এইভা 

আছে £-_ 

কত কানে তু হাসে, কতু প্রেমানন্দে ভাসে, 
কভু ভিক্ষা কতু উপবাস। 

ছেঁড়! কাথা, নেড়া মাথা, মুখে কষ গুগগাথা, 

পরিধান ছে ড়া বহির্বাস। 

কখনও বনের শাক, অলবণে করি পাক 

মুখে দেন ছুই এক গ্রাস। 

এইভাবে তিনি বৃন্দাবনে আপিয়! যমুনা-পুপিনে “আদি! 
টিলা” * নামক উচ্চ পাহান্ড়ে এখন যেখানে ৬মদনমোহনগী 

* এই শ্বানে অতি পূর্বকালে হুধাদেবের মন্দির ছিলি । সেই প্রাচীন মানা 

গুস্তপ-শটলা* বলিয়া পরিচিত হয়। এই স্থযা মন্দিয়েকর নিকবন্ধী বুনা ঘাটের ন 
ছিল সুর্যাধাট। উহাই পুরাতন প্রন্মন্দন তীর্থ। 



বৃন্দাবন ও পুরী ১৬১ 

[াতন ভগ্ মন্দির বর্তমান, সেইস্থানে বুক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। 

মটি তখনও জঙ্গলাকীর্ণ, নিকটে ছুই চারি ঘর জঙ্গলী পাহাড়িয়া 

টীত অন্ত কোন ভন্ত্র গৃহস্থ বা সাধু সঙ্জনের বাস ছিল না। স্মবুদ্ি 
রর সঙ্গে সনাতনের দেখ! হ্ইয়াছিল, তিনি সনাতনকে কত দ্গেহ যত্্ 

(রলেন, কিন্তু সনাত্তনের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি সংসারে 

বিরক্ত, সম্পূর্ণ আঈক্কি-পরিশুন্ত ; আদর যত্বের মধ্যে যে বন্ধন আছে, 
হাতেও তিনি বান্ধ! পড়িতে চান না। তিনি রাত্রিদিন বৃক্ষতলে 
টীকরিতেন | বুন্দাবনে ভিক্ষার স্থান ছিল না, এজন্য তিনি প্রত্যহ 

চারি মাইল হাটিয়া মথুরার কোন পল্লীতে প্রবেশ করিতেন, তথায় 

| চারি গৃহস্থ-গৃছে মাধুকরী ক্রিয়া যাহ! ভিক্ষা পাইতেন, ততন্বারা 

টান প্রকারে জীবন ধারণ করিতেন । তীর্থের সন্ধানে বনে বনে 

ণ করাই তাহার মুখ্য কর । 

“মথুরা মাগাত্বা-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়। 

লুগ্গুতীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ত্রমিয়। ॥” 
র চৈ, চ, মধা ২৫শ, 

 হধুরার প্রাচীন মাহাত্ম্য যাহাতে কীর্ভিত, এমন সব শাস্তগ্রন্থ তিনি 
ঠান করিয়। সংগ্রহ করিলেন এবং তাহ! হইতে বনু তীর্থের আবিষ্কার 

বিলেন। শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী পূর্ধ হইতে এই কাধ্যে 
আ্নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা অন্থত্র বলিয়াছিঃ এবার লনাতন 

গর সহযোগী হইলেন এবং শাস্ত্রের বিচার করিয়া স্থানীয় তীর্থগুলির 

ক্িত পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। 

এইভাবে এক বৎসর গেল। তীর্থো্ধার কাধ্য পরেও বহু বর্ষ 

য় চলিয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরের পর মনাতনের মন্ উচাটন 
য়া উঠিল। কপ অস্ুপমের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই; মহাপ্রভুর 



১৯২ শ্রসনাতন গোস্বামী । 
৮ স্লা সপ পি পা পা 

কথা স্্রণ করিম! ভীঁহার চক্ষে জল আদিত। একবার নীলাচ 
যাইবার জন্ত তাহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। সুতরাং মনা 

বড় উদ্বিগ্ন মনে প্রভূ-সাক্ষাতের জন্ যাত্রা করিলেন। 
তিনি প্রথমতঃ রাঁজপথ দিয়া আসিস ঝাড়িখণ্ডের (বর্তৎ 

সাওতাল পরগণার) মধ্য দিয়া একাকী উড্ভিষ্াযস যাইতেছিলের 

পথে যে কত কষ্ট হইল, তাহা বলিবার নহে।' কু উপবাস, ক 

ছোল! গুভৃতি কিছু চন্ধণ করিয়া জলপান করতঃ উদর জ'লা নিব 

করিতেন। সে জলও তখন বড় খারাপ ছিল। একে ভুলের গে 

তাহাতে দিনের পর দিন উপবাদে পিত্ত প্রকোপিত হওয়ার তন 

নর্বগারে কণ্ড, বা চুলকণা দেখা ধিণ | চুল্কাহতে চুল্কাইতে & 

ভইতে রস ঝরিত, ক্ষত ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া ভাহ! হইতে কেপ নিগ 

হইত। সনাতন ভাখিলেন “আমি আচারভ্রষ্ঠ হইয়া নীচজাতি হস 

গিয়াছি, না হইলে কি শরীর এইরূপ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় নালা? 

বাইন্েছি বটে, কিন্তু এদেহ লইয়া ্রকগগন্নাথ দর্শনে বা মহাপ্রভুর পদল্পর্শ 
আমার অধিকার নাই। আমার মত মহাপাতকার মরণই শ্রেকজ 

অতএব যাই, পুরীধামে গিক্া রঘোত্লবের সময়ে শ্ীঃঞগন্লাথের বুথচন্রে 

নিয়ে পড়িয়া এই অসার জীবন শেষ কৰিব 1, 
এইবপ সংকল্প লইয়! চিত্তধিন্ন সনাতন নীলাচলে আসিলেন, কা 

শ্ীমান্দরে গেলেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হারিদাস ঠাকুরের আস্টানা 
আ'পিয়া আশ্রয় লইলেন। ১৪৩৮ শকের (১৫১৬ খুঃ) বৈশাখ মা 

সনাতন আসিয়। নীলাচলে পৌছিলের্ট। তাহার ভ্রাতা শ্রীরূপ উ্ 

৮১* দিন পুর্বে নীলাচল হইতে, চণ্য়া গিয়াছিলেন। ঘটনাও] 

তাহার সহিত লনাতনের দেখা হইল না। রূপ দশমাপ কাল পুরী 

গছিলেন, তন্মধ্যে সনাতন আসেন নাই। 



লস পিিন্ডিস 

বৃন্দাবন ও পুরী ১০৩ 
সি লি ভস্মিভুত 

হরিদাস ব্রাহ্মণবংশজাত হইলেও তিনি মুদলমান গৃহে প্রতিপাপিত 
পলছিলেন। ভক্তের তাহার ভক্তি ও দীনতা দেখিনা তাহাকে 

ঠস্ত ভক্তি করিতেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাকে শ্রেচ্ছ বলিত 

ং তিনিও নিজকে স্নেচ্ছাধম বলিয়। পরিচয় দিয়! কাহারও স্পর্শপীমায় 

আসিয়া দূরে দূরে থাকিতেন। সনাতনও সেইভাবে থাকিবার 

হরিদাসের কাঙ্থে আপিলেন। দুইটি দীনতান্র মুগ্তির একত্র 

মনপন হইল । ঠাকুর হরিদাসের ভক্তিপ্রাণতা ও সাধনভজনের 

ভি বাতাসের বেগে সর্ধত্র ব্যক্ত হইয়াছিল। সনাতন সে ভত্- 

₹কে চিনিহেন, ভাই তিনি হরিদাসের আশ্রমে আসিয়! তাহার 

ণ.-বন্দন। করিলেন। 

প্হর্রিদাসের কৈল তেঁহ চরণ বদন । 

হরিদাস জানি তারে কৈল আ'লঙ্গন ॥? 

রচয় পাইবাষাত্র হরিদাস উঠিয়। আসিয়। দনাতনকে প্রাণ ভরিয়া 

লিঙ্গন করিলেন। ছুইটি ভক্ত হৃদগের কি অপুর্ব মিলন হইল! 

জ্ঞানী সনাতনের পাপ্ডিতা-প্রতভা জ্পষোগী হরিদামের সাধন- 

য় সঙ্কুচিত হইয়া গেল! 

শ্রীচৈতন্তদেবের একটি নিত ক্রিগ্রা ছিল, প্রত্যহ তরিঙ্দানকে আসিয়া! 

দেওয়া । তিনি প্রাতে ৬কগন্নাথ দর্শন করিয়া! উপল ভোগের পর 

গ্রে হরিদাসের কুটারে আদিভেন এবং দেখান হইতে সমুদ্র শ্নান করি! 

শ্রমে ফিরিতেন। পরদিন প্রাতে মহাপ্ভূ আসিলে হরিদাস ও 

তন উভয়ে গিক্! ভাহাকে পাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক্ষরিলেন। মহাপ্রতু 

দাসের মুখে গুনিলেন, অপর যে বাক্তি তাহার পরপ্রান্তে গ্রল'স্বত 

বা পড়িয়াছেন, তিনি সনাতন । “উহাকে ধারিয়া তুলির! প্রভু আলিজন 

রতে গেলে, ব্যস্ত হইয়া সনাতন যোড়করে বলিলেন, “আমি তোমার 



১০৪ জীদনাতন গোস্বামী 
লালা পপ উকি পাস্পক্মিািপ পপ পা পি লী লা স্টপ পালা পাটি আগ পিলার দাস সপ সি পতি পষ্টিপাসি শট পাটি সস্টি শীসটিশাস্টি পিপি স্পা প পাকি লাকা সর 

পায়ে পড়ি প্রভু! আমাকে ছুইও না। একে আমি অধম নীচ জা 

তাহাতে আমার গায়ে কণ,রসা ৮ কিন্তু প্রভু কি তাহা শুনেন? 

ধাইয়া গিয়! জোর করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার সোম 

গৌরাঙ্সে কঙ্ক্রেদ লাগিয়া গেল। সনাতন অনতাপে মনঃক্ষোতে মা 

গেলেন। 

প্রভু তাহাকে মথুরার বৈষ্ণব ভক্ত দিগের কুশলদি জিক্তাস1 করিলে 

আর বলিলেন “তোমার ভ্রাশ। কূপ আসিয়া! এখানে দশমাস ছিলেন ক 

দিন মাত্র হইল চলিয়া গিয়াছেন। রামকেলিতে গঙ্গাতীরে অনুপ 
গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে । ভক্তের দিবাগতি হইয়াছে, তাহা! শোকের 

নহে।* এই বলিয়া বল্লভের অপুর্ব রঘুনাথ-ভক্তির কথ ও বিবিধ 

ব্যাখ্যা করিতে লাগিজেন। সনাতন এই প্রথম কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত 

বার্তী শুনিলেন। কিন্তু বচলিত হইলেন না৷ বল্লভের একাস্ত তক 

কাহিনী কহিয়া, আর তাহাদের মত হান কুলের প্রি মহা প্রুর অযাঃ 

অপাঁরমিত ক্্পার কথা বলিয়া, তিনি দীনতা। ও কৃতজ্ঞত। প্রদশন করি 

লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চগ্গিয়া গেলেন। সনাতন! 

তিনি ক্ৃষ্ণভদ্ধিবিভোর হারদাসের কুটারে থাকিডেই বপিলেন। ৰ 

প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ ছুইডনের জন্ত প্রসাদ লইয়া আদিত, উদছা 

পরমানন্দে উদর পুত্তি করিয়। উভয়ে রাত্রিদন কৃষ্ণনাম আস্বাদন কলে 

মহাপ্রভু প্রত্যহ আসিতেন, ভক্তত্বয়কে লইয়া ইঞ্ট-গোর্ঠী করিতে? 

কিন্ত সনাতনের মন্চক্ট আর যায নান তীহার গায়ের কও, চুলকণ 

ঘ। গুলি শুকায় নাই, উহাতে রস বরে, প্রত্যহ গুভুর গায়ে কেপ লা 

গাত্র-প্নানি অপেক্ষা ইহাতেই তাহার অসহ্য চিত্বপ্লানি হইল। 

সাবিলেন, রথের সময আগত্রার, যাত্রার দিন তিনি রখের নিয়ে 
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[দেহের অবসান করিবেন । তাহার সে লঙ্কল্পের কথা প্রভু একদিন 
পাইলেন, তিনি একদিন স্পষ্টতঃ বলিলেন "সনাতন ! নিজ ইচ্ছায় 

ত্যাগ মহাপাতকের কারণ, তাহাতে কুঞ্চণগালাভ ঘটে না, বরং 

কে গতি হয়। বিশেষ৬ঃ তোমার দেহ ( দীক্ষাকালে ) তুমি আমাকে 

[ছ, উহাতে তোমার কোন অধিকার নাই, তুমি স্বেচ্ছা উহ! ত্যাগ 
তে পার না  * 

“প্রেভু কহে “তোমার দেহ মোর নিজধন। 

তুমি মোরে করিয়াছ আত্মনমর্পণ ॥ 

পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ খিন্াশিতে। 

ধন্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥ 

তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন । 

এ শরীরে নাধিব আমি বন্থ প্রয়োজন 0৮ * 

নব প্রয়়োকনও তিনি বিবৃত করিয়া কহিলেন “আমি তামা দ্বার! 

প্রেম ও ভক্তি-তত্ব নির্ধারণ করিত, বৈষ্ঞবাচরণ ও বৈষ্ঃবর্দিগের 

কর্মের জন্য স্বৃতিশাস্ত্র রচনা! করাইব, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার 

রাই হইবে । তোমার ভ্যাগের অলৌকিক ছৃষ্টান্তে বৈরাগ্ের 
বিঘোষিত হহবে। এত কার্য বে দেহ দ্বার করিব+তাহ। তুমি নষ্ট 

মতে পাৰ ন11” সনাতন কাষ্ঠপুতুলের মত প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়। 
দক রহিলেন। “পরের ত্রব্য নাশ করিলে, পরের স্থাপ্য ধন বায় 

লে পাপ হয়, দেখিও সনাতন যেন সেরূপ অন্য কাধ্য না করেন? 

চলিয়া গেলে, হুরিদান তাহাকে বুঝাইস্া বঙগিলেন, 

"তোমার ভাগ্যের সীম না যায় কখন। 

তোমার দেহ কহে গ্রহ “মোর নিজধন ॥&* 
চৈচঅগ্তাও 
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ভগবান বাহার দেছ এই ভাবে গ্রহণ করেন, ভাগ্যের তাহার পার না 

সনাতন ! তুমি ধন্ত । তোমার জন্মে ভারততূমি ধন্য হইয়!ছে। প্র 
কথাতে বুঝলাম, তৃমি ভক্তিসিদ্ধান্ত শান্ত্র প্রণয়ন করিয়৷ কৃষ্ণ প্রেমধশ 

জগন্মান্ত করিবে । ধন্ তুমি !” 
সনাতন এই ধিন হইতে মরণ-সংকল্প ত্যাগ করিয়া! ভঞ্নানন্দে : 

াপন কঠিতে লাগিলেন । প্রতদ্দিন গৌরাঙ্গ আপিয়া তাহাকে "আনি 

করেন। সনাতন ষত বারণ করেন, প্রভু তত বলেন,সনাতন । 3 

এত সন্কোচ কর কেন? শিশুর দেহ বিগ্লালিপ্ত দেখিতে জননী কি 

কোলে করিতে দ্বিধা করেন ৮* এই ভাবে মেই দোনার অঙ্গের সঙ্গ 

(সেই পরশ্মণি স্পর্শে ক্রমে ক্রমে তীগার কণ্ুক্ষ এগুলি ধিল্র পাক, 

ক্েদের ছুর্গন্ধ কখনও হয় নাই, ভক্তগণ বিশ্মিত হইতেল যে তাহার ? 

হ্ঠতে যেন চন্দন-গন্ধ বিকীর্ণ হইত । সনাতন প্রকৃতই পসুকুমারাদে 

স্থপুরুষ ছিলেন, এবার রোগ মুক্ত ভইলে তাহার কন্দর্পকান্তি আরও কু 

উঠিল। 

ক্রমে রথবান্সা আসল । বঙ্দেশ হইতে গোৌরভকগণ সা? 

করিলেন। রথাগ্রে প্রভুর উদ্দাম নৃতা দেখিয়া সনাতন প্রমান 

বিভোর হইলেন । গৌড়ীয় তক্তগণ চারিমাস নীলাচলে রহিলেন, সনাঃ 

তাহাদের সকলের সহিত ক্রমে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত অন্তর ₹? 

ধিবানিশি কৃষ্ণরসে মজিয়া! অন্কাতসারে দিবসক্ষয় করিয়া দিবেন। গো 

ভক্তগণ চলিষ্বা গেলেও মহাপ্রভু তাহাকে ছাডিলেন না সনাতন: 

তিনি দোলবাত্রা পর্যাস্ত নীলাচলে রাগিয়া, বৃন্দাবন তাহার কি টা 

হইবে তাহা শিক্ষা দিলেন । অবশেষে প্রভু যে বনপথে বুন্দাবনে 

ছিলেন, সনাতন সেই পথের সমস্ত বার্তা বলভন্ত্র ভট্টাচার্য্যের 
লিখিয়া লইয়া, সেই পথ দিয়! বৃন্দাবনে পৌছিলেন। পথে যেয়ে: 
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যে যে লীলা করিয়াছিলেন, তানা দেখিতে দেখিতে সনাতনের ৪ 

দীবেশ হহত । 

[৮৮] 

বুন্দাধংন বিগ্রহ-সেব 

রোগতাপ্র জালামলা হইতে সম্পূর্ণ নির্মক্ত ভইয়। সমুজ্লল হাধক- 

ত সনাতন শ্রীবুন্দাবনে ফিরিদা জাসিলেন । আর (তন কৰণনও এন? 

মপ্রিভ্াগ করেন নাই, পুর্বের মত আদিতাটালাযর় তিনি আবার 

[র আশ্রয়-কুটীর নৃতন করিয়া বাধিলেন। দ্ছদূরে কল্লোলময়ী যমুনার 

তরঙ্গ দেখিয়। দেখিম্া তিনি চিত্তরঙ্গে লাধন-তরক্ষে ভাসমান 

»ন। উপরে নাল আকাশ, সন্ধে নীল যমুনা, চ'রিধারে নীলাভ 

, সকলে যিলিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের স্তামশোভা দেখাইত | সেই 

প্রদেশে, স্বচ্ছন্দ-বিচাবী বনবিহঙ্ষের মধুর কুঙ্গনে, তীহার জ্ঞানগঙড 

উদাত্ত স্বরলভরীতে ইষ্টক্তির এক অপূর্ব মৃত্তি প্রকতিত করিত। 
বনাপীর্ণ বৃন্দাবনে ওখন ভিক্ষার স্থান ছিল না। পূর্ক্বে বলিয্লাছি, 
টনক মাধুকরী করিতে প্রত্যহ একবার মথুরায় যাইতে হইত | এই 
(দামোদর চোবে নামক * এক ্রাহ্গণের গুঠ্ঠে তিনি শ্রীত্মদন- 

নামক এক নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পান । সে বিগ্রহ 
মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়াঁঁছলেন।, মাধুকরী করিতে মখুরায় তিনি 

ফেহ কেহ বলেন ইহার নাষ পরশুরাম চোবে বা চতুর্বেদী। 



১০৮ ঈলনাতন গোস্বামী 

* যেখানেই যান না কেন, একবার সে গ্রীমুর্তি না দেখিয্কা তিনি কুট 

ফিরিতেন ন।। চোবে ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন না। তাহার 'বিধ 

পত্ধী একমাত্র শিশুপুক্র লইয়া ঘরকত্না করিতেন, আর ঠাকুর 

করিতেন। ঠাকুরের নাম মদন, আর বিধবার পুজ্রের নাম রাখা হই 

ছিল সদন। মাত মদন ও সদনকে একভাবে দেখিভেন, আর একা] 
সেবা বা পালন করিতেন। এই বাৎসল্য ভাবের সেবা দ্েখিয়। সনা্ 

তাহাকে মা! বশোঁদা খলিক়া! ডাকিতেন। প্রবাদ আছে, সঃ 

সেই ঠাকুরটিকে ইষ্ট দেবতার মত ভক্তিভাবে সেবা করিতে রা 
দিয়াছিলেন; চে'বের পত্বী সে উপদেশ অনুসরণও করিয়াছিলেন 

,1কন্ত তাহা নাকি ঠাকুরের মনঃপুত হয় নাই .বণিয়া স্বপ্রাদেশ হইয়াছি। 
তাই পুনরায় মা যশোদ। পুত্র নদনের মত ঠাকুর মদ্দনকেও জোষ্টপু্ু 

তুল্য সেবা করিতেন। দনাতন ক্রমেই সেই মধুর মুত্বিতে 

হইয়। পড়িলেন। এবং তাহাকে পাইবার জন্ত প্রতিনিয়ত মনে 

শ্রীকুষ্ণের চরণে সজল নয়নে প্রার্থনা করিতেন ; সে হৃদয়ের অ 

আহ্বানে ঠাকুর কি সদয় না হইয়া পারেন? দামোদর-পত্ধী 

সনাতনের কার প্রার্থনা পুর্ণ করিবার জন্ত স্বপ্রাদেশ পাই 

অষ্টপ্রহর সের্বং করাও তাহার পক্ষে কষ্টকর ভইয়া উঠিয়'ছিল। দন 

কতার্থ ভইয়া মহানন্দে ঠাকুর লইয়! নিজের কুটারে প্র 

করিলেন। 

এই ৬মদ্দনগোপাল অতি প্রাচীন বিগ্রহ । গ্রীকষ্চের প্র 

মহারাজ বজ্রনাভ' ব্রজমগ্ডলে যে" অষ্টমুত্তির আবিষ্কার খরেন 

স্পা 

* “চারি দেব, ছুই নাথ, দুই গোপাল বাখান। 

বজনাত প্রকটিত এই আট মুর্তি জান ৪” 
চারিদেব অর্থাৎ হরদেব, বলদেব, কেশবদেষ ও গোবিদেষ। ছুই নাথ" 
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৮ রি লগত ০ আ্িস্ষিশ পর ঈপ্ি্সসপ কতা পিল পাপী লিল তা শী এ পি 

বনগোপাল তাহাদের অন্ততম । ১৫৯০ সম্বতে (১৫৩৪ খুঃ) 

[মাসে গুরু দ্বিতীয়া তিথিতে সনাতন ৮মদনগোপাজ্ের লেবারস্ত 

রন। উহার ৭/৮ মাস পূর্বে আধাঢ়ী শুরা সঞ্চমীতে শ্রাচৈতন্ত 

চলে অপ্রকট হন। সুতরাং তিন শুধু মৃত্তি গুতিষ্ঠার উপদেশই 

1 গিয়াছিলেন কিন্তু সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ৬ম্ধনগোপালের সেবা 

পনর সংবাদ পাইস্পা যান নাই। শ্রচৈতন্টের অপ্রকটের পরবর্তী 
[ন ঘটন! শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে নাই বলিয়া! এই মুত্তির প্রসঙ্গ বা 
নয মন্দর নিম্মা-পর কোন উল্লেখ সে গ্রন্থে নাই । 

গ্রাগানাথ । ছুই গোপাল-সাচ্গীগোপাল ও মঙ্গনগোপাল। বজ্রনাভের পর | 

কমে এই সকল যুর্ভি বিলুপ্ত হন এবং বহুকাল পরে সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ উহাক্ের 

(পার ও গেবা ব্যবস্তা করেন। বুন্পাবনে আদিতা টিলায় সনাতন প্রীমদনগোপা- 

এবং যোগপীঠে ঠাহার কনি ভ্রাতা খ্রঙ্গপ গোবিন্দদেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। 

রট স্ধিকটে গ্রুকুফ্ণের রাসলীজার মুর্তি *গোপানাখের আবির্ভাব হয়। হরদেব ও 

বৃন্দাবনের বনভাগে, কেশব মথুরাষ এবং সাক্ষীগোপাল নন্দ গ্রামে ছিলেন। 

নে ঈরাধা হৃযা পড়! করিতেন, সেইস্থানে জ্রীনাখ ছ্টি লন। 

ঠদদনগোপালজী সম্বন্ধে মধুরা-মাহাক্মাদি গ্রন্থ হইতে জানা ঘয় যে,স্ভাধুগে মহারাজ 

এই বিধাহের সেবা করিতেন। কমে এ মূর্তি দেবরাজ ইন্দ্র ও লক্ছাধিপতি 

করারত্ব হন। লক্কাবজয়ের পর ই্ররামচত্র এই মূর্ত অযোধ্যায় আনিয়! 

রজানকীর উপর দেন। শক্রর্র লবণাহরকে ধ্বংস কর্সিবার উদ্দেশে যুদ্ধমাত্র'- 

[সই যুর্ত লইহা মধুরার আসেন। সেই স্থ!নেই বিগ্রহ রহিয়া ঘান। ঈশান 

|রুভ “অস্বৈত প্রকাশের" মতে আরঅদ্বেতা।ষ্য যখন বৃন্নাকট্সে গিয়াছিলেন, তখন 

আদিত্য টিলায় সেই বিগ্রহ ভুশ্বর্ভ হইতে উদ্ধার করেন এবং প্রতগমন কালে 

যা ৮" বার এগ চোষে বা চতুর্কেদ। আ্রান্ধণেদ করে শত্ত করেন। সনাতন 

নং হইতে যুৃত্ত পাইয়াছিলেন। 

শালি পি সিপ্া এ পা করাস্িলছতী পাল পা পলা লি 
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সনাতন একটি টিলা বা উচ্চন্তপের উপর ঝুপড়ী বাধিয়া তা 

মধ্যে ঠাকুরটাকে স্থাপন করিলেন। নিজে যেমন দীনহীন কান 

তেমনই দীন দরিদ্রভাবে তিনি নিত্যপুূজা ও সেবা করিতে লাগিকে 

তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যে সামান্ত আটা আনিতেন, তা 

জলে মাথিয়া গোল গোল করিয়া পাকাহয়া, আগুনে পোড়া 

"আডাঁকড়ি* নামক এক প্রকার কুটি করিতেন। বন্ত শাক তু 

আনিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া প্র কুটির সহিত অলবণ ভোগ দিয়া 

পাইতেন। * ঠাকুর ম্বপ্রে বলিলেন, অলবণ ভোগে তাহার ; 

হয়না । সনাতন তখন প্রাণ খুলিয়া কাদিতে কাদিতে শাবি 

বলিলেন, "ঠাকুর ! আমার কিছু নাই ; তুমি রাজ রাজেশ্বর, রাজতে 

ভিন্ন ঠোমার তুষ্টি হয় না সত্য, কিন্ত সে রাজভোগ এ কাঙ্গাল কো, 

পাইবে? আমার আছে নয়নজল; তাভাতেই তোমাকে স্নান ক্র 

ভক্তি যাহা আছে তাহাতেই €শোমাকে চন্দন চর্চিত করি, পুণাঞজি 

দানপণো তোমাকে মে প্রাণের ভোগ দ্িততছ, ঠাভাতেছ হোহা 

সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । আমার এই ভিক্ষাঙ্গে শাকাঙ্ে যদি তোঃ 

তৃপ্তি না হয়, তুমি শোমার নিজের ভোগমস্্রধের বাখস্থা [নজেই কি 

লও, আমি তু ইহার অধিক কছু পারি না ।” বছিতে বলিতে সঙ: 

কীদয়া ফেণিতেন, তদগ্তচিত্তে ভাবতে ভাবিতে সমাধিস্থ 

পড়িতেন। এইভাবে অষ্টপ্রহর তাহার হষ্টসেবা চলিত ।  সনা্ 

মত সনাতনধস্্ী হিন্দু এই ভাবে শ্মাত্মবৎ মুস্তি সেবা করিয়া যে ভূমাঃ 
সম্তেগ করেন, শ্রাকার নিরবলম্বন সাধনায় জগতের কুত্রাপি ্ 
তাহার প্রান্তবন্তী হইতে পারেন না। 

িডিডাজরএ রি টিনার র্যা াররারালাহর 
*. এই স্মৃতি সঙ্গীব রাথবার জন্য, এখনও ্রীবুন্দাবনে এই ঠাকুছের মন্দিরে 

সর্ববাগ্রে সনাতনের অনুরূপ 'আঙাকড়ি' ভোগ দেওয়া! হইয়া থাকে । 
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পিপিপি পাপা পাপী পপ সপপাসনিপা পা এ সপ সিপািপসপাছ পাপা পাস এপ পাপী পাপ সপ পাপ 
শাস্ফারলিং 

ভক্তাধীন ভগবান সনাতনের মনের ভাব বুঝিলেন। শীত্রই ঘটনা! চক্রে 

মদনগোপালের জন্ত সুন্দর মন্দির নিশ্মিত হইল এবং অষ্টকালীন সেবার 

সা হইয়া গেল। সেই কথাই এখানে বলতেছি । পঞ্রাবের অন্তর্গত 

থান নগরে একজন ধনী বণিক বান করিতেন, তাভার নাম লালা 

দ।-। কপূর | * ইনি জাতিতে ক্ষন্দিয্বকায়স্থ। ভারতবর্ষের বনু 

ইীর সহিত তাহার ব্যবসায় চলিত । একদা তিনি বন্থবিধ পণ্যভারাক্রাস্ত 
যকখানি তরণী লইক্সা। যমুন। পথে মথুবাঞ্জ আনিতেছিলেন। বন্দাবনের 

ট আসিয়! সনাতনের কুটারের সম্মখে সুধ্যঘংটের নিকট তীগার 
তরলীগুলি অকন্মাৎ চড়াক় ঠেকিয়া অচল হহপ । রাননাল বনু চেষ্টায়ও 

কাগুলির উদ্ধার করিতে না পারিয়া কানিয়া ফেলিলেন। উপরিস্থিত 
চঙ্গ্ধে কোথান্গও লোকের বসতি দেখা! গেল না, কাহাকে ছুঃখের 

| বলিবেন, কাাবর পরাামশ লইবেন, বুঝিষ্া পাহলেন না। অবশেনে 

[কালে ভিঠন দেখি, ২ উচ্চ পাঙাড়ের উদর এক কুটীরে মিটি ফ্িটি 

জিতেছে । অনস্টোপায় খশিক উচারই সন্ধানে গিয়। ধানভ্তিমিত 

চন সনাতনকে দেখিতে পাইলেন ? তাতর সম্্ুথে শ্রবিগ্রভ হামিমুখে 
₹র পানে চাহিয়া! আছেন । সনাতনের সন্ধাবন্দনা শেষ ভইলে, ধেমন 

হু ফিরিয়। চাহিলেন, বণিক গিয়া তাভার পদ প্রা.্ু পাঁড়য। সকল ঘটন। 

ত করিলেন এরং বারংবার সাধুর কপাভিক্ষা করিলেন। সনাতন তাহার 

ঠ করুণাদ্র দৃষ্টিতে, ঠ'কুরকে দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন, পইচ্ছামক্ষের 

হইলে আপনার অভীষ্ট লাত অবশ্াই হইবে» রামদাস তখন কুটার 
র সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া! মানস করিলেন, প্ঠাকুর, $এবার ফি আমার 

গগুলির উদ্ধাও হয়। তবে সমস্ত বাণিজা দ্রব্যাদি বিক্রন্ন করিয়। এবার 
পপর 

(রা টি পপ 

কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম কৃষ্দাঁপ। হয়ত; দান %.দাসের নামই 

॥ হইয়াছিল। 
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জরি সি সিল পিসি সি পাস কছিলিসমি সির তাস না জী স্পমি লা তন তা সিরা ৮ ই ৯০ সলাসদিলি সি পি দিলি ইলম লালা 

যাহা লভ্য হয়, সকল অর্থ তোমার সেবায় ভিন করিব ।” 

বলয়! ফিরিয়া যাইতে না যাইতে রামদাস দেখিলেন, যমুনায় অকস 

ফলোচ্ছাস উঠিয়াছে, কে যেন তাহার পণাবাচিনী সবলে ভাপাইয়। 

চলিয়াছে। 

সেবার মথুরায় শির পণ্য বিক্রন্ন করিয়া ২ণিকের চতুণ্ডণ লাভ হই 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া তিনি পুনরায় সনাতনের সহিত, পাক্গাৎ করিয়া 
কথা বলিলেন। সনাতন ভাবিলেন, ঠকুরের ইচ্ছা! স্বতন্ত্র তিনি 

নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিলেন | তাহার অন্ুমডি লইয়। বামদাস 

সময়ে ঠাকুরের ভন্টঠ একটি সুন্দর মন্দির, জগমোহন, নাটাশাত। ও ডে 

ছার নিন্মাণ করিলেন এবং সেবার জগ্ত যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া উৎ 

করিজেন। & মহা সমারোহে সনাতনের ইষ্ট দেব শ1 নূতন মন্দিরে প্র 

ষ্িত হইলেন। রামদাস সপরিবারে সনাতনের নিকট দীক্ষিত হইয়া 

বাসস্থান মুলতান নগরীতে অন্ত একটি শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ প্রা 

করিয়াছিলেন, সে মুর্তি এখনও বর্তমান । 

০০ 

* রামষাস প্রথমতঃ আগিতাটিলার উপর একটি চতর প্রাপীরে বেষ্টিত ক 
উঠার দক্ষিণদিকে একটি বৃহৎ তোরপ-অন্দিরপথে চত্বর মধ্যে প্রবেশ করিলে, ; 
নাট-মন্দির (৫৭৯২০), তাহার পশ্চিম গায়ে জগ:মাহন (২৯৮২৯) এবং 
পশ্চিম গাত্রে সংলগ্ মুল মন্িগ দেখ! যায় । নাট মন্দিরের উচ্চতা ২২ ফুট, মনি 
উচ্চতা উহার ছিপুপ। নাট-মন্দিরের ছাদ এখন নাই, জগামাহনের চূড়া ভাঙগর! গি 
মন্দিরের গাত্রে যে কারুকাযুক্ত প্রন্তর-ঘগক সমূহ ছিল, তাহ! এখন নাই। বৃক্ষ 
শূলাঘাত-জীর্ণ প্রাচীন হন্দির এক্ষণে রন্ধনঙ্গীলায় পরিণত হইয়াছে। আদিত? 
উপর যেখানে রামদাস কর্তৃক মন্দির নিত হয়, তাহার নাম জাবাটবা। যে সামনি 
ভগ্রাবশেষ আদিভ্যটিলা নামে পরিভিত হয়, তাহার সংজগ্র জবা-পুপ্পে 
“জেবাট শী" হইয়াছিল। 
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রামদাসের মন্দিরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি শিখরধারা সুন্দর প্রাচীন 
র এখনও দণ্ডায়মান আছে। উহার সমস্ত গাত্রে প্রস্তর-ফলকে 

বরব-কারুকার্ধ্য খচিত। বঙ্গজ-কায়স্থকুল-তিলক বঙ্গাধিপ মহারাজ 
পার্িতোর খুল্পতাত স্বনামধন্ত রাজা বসন্ত রায়ের পিতা বৈষ্ঃবাগ্রগণ্য 
[নন্দ গুহ মন্ভুন্দার ) এই মন্দির নিশ্মাণ করিয়া দেন। এ মন্দিরের 
গাত্রে ছ্বারের উপরু একটি প্রচীন সংস্ক শিলা লিপি আছে, শাহ! 
» গুণাশন্দের পরিচয় পাই | * স্থানীর প্রবাদ হইতে এখনও জান! 

নর ৮৮০ বপন পপ পপ আট পা পা ৯ ৬৮ ০ ০ পপ পপ ৯ 

শিলালিপিটি এ» £-- 

“হর ইব গুহবংশ্তো বৎপিত। বামচন্দো? 

গুণিমণিরিব পুল্লো ষ্ঠ রাজা বসন্ত | 

সকৃতম্থুকতরাশিঃ শ্ীগুণানন্দনামা 

বাধিত বিধিবদেতন্মন্ৰিরং নন্দস্থনোঃ৮ | 
২ওগহবংীয় শিরতুল্য রাসচহ্্র যাহার পিতা এবং গুশিগগণশিরোমণি রাজা বসন 

ব পুন, সেই হুকৃচিশালা আগ্তণানল্ লন্লন্দন শ্রীকৃষ্ষের এই মন্দির ষখাবিধি 

ণকরিহ। দন। এই লিপিটি নংদুত ভাষায় রচিত এব উপরিভাগে বাক্ষাল? 

রও নিক্ে দেবনাগর অক্ষরে লাখত। হোকটি খোদিত নহে, তোলা অক্ষরে 

1%॥ একে প্রাচীন স্াতিতে লিখিত, তাহাতে অনেক্ত অক্ষর গানে স্থানে ভাঙ্গিয়। 

যাওয়ায় পিপিটি অপাঠা ও দবেবোধা হইয়াছে । ১৮৭৩ বুঃ অন্দে মহামতি 

[সাহেব (1, 5. (৮০৮২০ 1, ৯১) ভাহার ষথুরার ইতিহান রচনা কালে 

থ্স এই প্লোকটির পাঠোদ্ধার কররেন। (কশ্ত তিনি প্রথন পাদে “গুহ- 

1” সুলে “গুরু বংশ্যো" এবং দ্বিতীয় পাদে প্রাজা বমন্তুশে স্থলে "রাধ। 

এইরূপ পাঁঠ করেন। দেবনাগর [লিপি ভাঙ্গতে এবং ভগ্র অক্ষয়ের 

হু" শুলে এক" এবং পজা।" স্থলে “ধা” পাঠ করা বিচিদ্রে নহে। কিন্ত 

সর পুর এবং বসস্ত রায়ের পিত। বলয়! আমরা গুণানন্দের যে পরিচয় দিতেছি. 

অযৌক্তিক নহে। কারণ এইরূপ তিন পুরুষের পরিচয়যুত্র অন্ত বৈষব ও 
মরিক গুণানন্দের ফোন সঙ্ধান জামর! জানি না। সেক্ধপ সন্ধানন। দিয়া 



১১৪ গ্রীসনাতন গোস্বামী 
ি পালাল পাসপিনাস্িলীকসিীসটিপীিলালিসসিলী সিলসিলা সিসির 

০ 

যার, এই গুণানন্ন রাজা বসস্তরায়ের পিতা । * রামদালের ক্রুতনি্ 

মন্দির দৈস্ত দশায় পাড়বার পূর্ধব হইতে ৬ মদনগোপাল বিগ্রহ 

গুণানন্দের মন্দিরে পৃজিত হইতেন । উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ নৃপতি মহ 

প্রতাপক্ষদ্র জ্ীচৈতন্তদেবেব শিষ্ক হন। তৎপুত্র পরমতক্ত পুরু 

জান) ভুইটি রাঁধিকামূত্তি গঠন করাইয়া শু/বিহীন বিগ্রছের জন্ বন 

পাঠান। স্বপ্রাদেশক্রমে উহার ছোটটি শ্রীনাধজা্পে ৮মদনগোপা 
বামে ও বড়টি শপলিতারূপে উ'হার দক্ষিণে স্থাপিত হইয়া পুঙ্জিত হট 
থাকেন। 1+ তখন হইতে ৮মদন গোপাদের নাম পরিবর্তিত 
৬এদনমোহন হয়। $₹ এখনও সনাতনের ইষ্ট মুর্তি সেহ ৬মদনমোহন 

, নামে সব্বত্র পরিচিত। 
কালক্রমে দিল্লীশ্বর গরঈজেবের অভ্ড]াচার ভয়ে ঞমধনমোহন গর 

বৃন্দাবনের বিগ্রহগুল জয়পুর রাজধানীতে নীত হন। সেখান হই 

আমাদের পাঠের প্রাতবাদ কর! যাইবে না। গুহবংগায় রামচন্দ্র পূর্ববঙ্গ 

আদিয়! প্রথমতঃ সপ্তগ্রামে এবং *রে গোড়ে রজ-সরকারে কর্মচারী হন। ও 

তিন পুজ--ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ-_-এ সরকারে প্রধান প্রধান রাজক 

প্রতিপত্তি লাভ করেন। ভবানন্দের পুত্র রাজা বিক্রমাদিত্য ও গুপাননের পুত্র 

বসন্তরায় ষশোর-রাজ্য পত্তন করেন। এই বিক্রমাদিত্যের পুক্রই মহারাজ প্রতাপা? 

বঙ্গেম্বর স্লেমান কররাণীর রাজত্ব কালে ( ১৫৬৩-৭২ খুঃ) গুণানন্দ বৃন্দাবন 
হন এবং তথায় ভাহার কালপ্রাপ্তি ঘটে। ইহারা বংশপ;ঃম্পরায় পরম বৈফব ছিন্ 

এই বংশীয় একমাত্র প্রতাপ।দ্রিত্যই বছু পরে শাক্ত দীক্ষা লন। অনুমাঁনিক ১৫৭, 

অবের প্রাঙ্কালে গুণানন্দ স্বীয় কৃতী পুত্র রাজা বসন্ত রায়ের উদ্ভোগে ও অর্থবয়ে 

মন্দিগ নিশ্্াণ ক্করিয়া ত্রেন। ১৩৩০ সালের “মানসী ও সন্মবাণী” পাঁত্রকার 

সংখায় মধ্প্রণীত “গুণানন্দের মন্দির” প্রবন্ধ ভর্বা । 

* শ্রীপুলিন বিহারী দত্ব-দম্পা দিত এবৃন্দ'বন-কথা” ৬৩ পৃঃ 

“ভক্তিরত্বাকর,” ৬ষ্ঠ তরঙ্গ। 

সনাতন ও কবিরাজ গেস্বামীর জীবদ্দশায় মধনগোপাল নামই ছিল। শা সপ 



কৃন্দাবনে বিগ্রহ-সেব ১১৫ 
পাপ সস পর 

ক্পাপস্িলাশ 
পাস পলিপ পন স্পা পপি পপি পাস 

ঢাক করোৌলির রাজা গোপাল 'সিংহ এ ৮মদনমোতন মৃষ্তি পান। 
নকরৌলিতে মুল ৬মদনমোহনের সেবা চলিতেছে । কিছুকাল পরে 

বনের গোস্বামী প্রভুর! অন্ত মদনমোহন বিগ্রহ নিশ্াপ করিয়া তথায় 
তঠিত করেন। এখন আদিতা টিলার বাডিবে, অপেক্ষাকৃত নিষ্ স্থানে 

বনের পুরাণ সহরে রাস্তার ধারে একটি প্রাচীর বেষ্টিত আধুনিক 
রে সেই প্রতিভূ *মদনমাহনের অষ্টকালান পুঁজা্দি চলিতেছে। * 
নন্দের প্রাটীন মন্দিরে এক্ষণে শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের মৃত্তির 
| হয়। 

শুধু মদনমোহনজী নহেন, সনাতন আরও অনেক সুত্তি প্রতিষ্ঠা 

[ছিলেন । তীর্থোদ্ধার করিবার জন্ত তিনি সমস্ত ব্রজভূমির সর্বত্র , 

মণ করিতেন । মদন মোহনের সেবা-ব্যবস্থার ৩।৪ বৎসর পরে 

 নন্দগ্রামে নন্দ, যশোদ1, বলতদ্র ও কৃষ্ণ এই চারিটি মুত্তি প্রকাশ 

ঘা তাহাদের সেবার ব্যবস্থা করেন। ১৫৯৫ সম্বতৈে (১৫৩৯ খৃঃ) 

শুরাষণ্ঠী তিথিতে এই সকল মুস্তির প্রথম প্রতিষ্ঠ। হয় । + 
শীমধনমোহনের সেবার সুব্যপস্থ। হইবার পর $ সনাতন একস্থানে 

তেন না। তিনি কখনও বৃন্দাবনের আদিত্য টিলা! ছাড়িয়া! গোবর্ধন 
পপি সপশপাসপাশশী শিস 

বীর বৈষ্বতোধণীর মঙ্গলাচরণে এবং কবিরাজ গে'শ্বামীর চৈতস্চচগিতান্বতের 

হারে মদনগোপাল নামই আছে। 

এই মৃন্তন মন্দির ৬নন্দকুমার বন ১৮২৩ খৃঃ নিদ্জীণ করিয়া দেন! মন্দির মধো 

হাননে মধাস্থানে মদনমোহন, দক্ষিণে ললিতা ও বামে রাধা মুতি বিরাজিত। | 

পূর্ব্বোক্ত সেবা-প্রাকটা পুথি হইতে, এই তারিখ ও ভিথি পাওয়া শিযাছে। 

[ন-কথা।* ৬৮ পৃঃ 

সনাতন স্থানান্তরে যাইবার পূর্বে প্রিশ্মশিষ্ক কুষকদাস ব্রহ্মচারীর উপর মদন 

রসেবাভার দিয়া যান। তিনি আমরণ বিগ্রহের দেবাইত ছিলেন। ডাহার 

নের পর শিল্ত-পরম্পরায় ক্রমান্বয়ে গোপালদাস, চন্দ্র গোস্বামী, দাস গোম্বামী, 



১১৬ শীদনাতন গোস্বামী 
পিস পিপি কস পা শাপলা পাপন শশী 

পর্বতের সাম্ুতলে, কখনও তত্মন্গিকটে রাধাকুণ্ডের তীরে কখনঃ 

মহাবনে বা গোকুলে নির্জনে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন। বর 

দাস গোস্বামী আসিয়া রাধাকুণ্ড নামক প্রাচীন সরোবরের উদ্ধার 

করি! তথায় কুটার বাধিলে, সনাতন সেখানে আপিয়া কাণাতি 

করিতেন । সন্িকটে তাহার ভজন কুটীরের স্থান এখনও প্রদ্ধশি: 

গিরিবর্ধনের পার্থ মানসগঞ্গ! নামক তীর্থ-সরোবৰের উত্তর তীরে চ 

বা চাকুলেশ্বর মন্তাদেব বিরাজিত আছেন। উহার নিকট রর 

ভজনের কুটীর ছিল । * সেখানে পাকিবার কালে তিনি প্রত্য* 

গোবদ্ধন পরিক্রম করিতেন । 

এইভাবে ক্রমেই তাহার জীবনের দিনগুলি গত হইচেছিল; 

তিনি একান্ত স্ুবির ভইয়া! পড়িলেন | ইন্দ্রিয়বর্গ শিখিণ হইয়া! অ 

ছিল, দেহ আর চলে না। তখন গোবদ্ধন পরিক্রম করি 

ক্ষমতা! থাকিল ন1। প্রবাদ এই, ভক্কাধ'ন ভগবান তখন একদিন ঠায় 

শিশুরূপে দর্শন দিয়! একখানি কৃষ্ণপদাহ্কিত প্রস্তরথও্ড (দির! যান, জর 

সনাতন প্রতাহই সেহ পাথর খানির চারিপাশে থুরিয়। পরিক্রমের 
রক্ষা করিতেন। দিন ক্রমেই ফুরাইয়া আদিল । কিন্তু সেকণা ৭6 

পূর্ব্বে, তাভাল জীবনের প্রধান কার্য দে শান্ত্রচ্চা ও ভক্ষিশান্ত্র রচ 

তাহারই কিছু পরিচয় পিতেছি। 

বংশাদাস, কিশোরী দাস ও ক্ুকলাননদ এই ছয় জন সংসারবিযাগী গ্রে 

সেবাইত ছিলেন। স্তুবলানন্দের পর যে স্ব গৃহস্থ বেফব সেবাইত হইয়াছেন, ্ 

কথ। পরে বলিব । “শ্রীবুন্দাবন-রহন্ত” ১ম খণ্ড, ৭১ পুঃ 

* প্রবাদ এই, মহাদেবের কৃপায়ওক্ত সদাতনের ভজন স্থানে মশক ব1; 

প্রভৃতির উৎপাত ছিল ন1। এখনও সেইরূপ আছে। এখানে জনেক 

সাধক ভজনব্রতে জীবনাতিপাত করিয়াছেন। 



6. 53 

সমুদ্রে-মন্থন । 

সন্নাতন গোস্বামী আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ব্যাসদেব। তিনিই 
 স্থৃগ্রাচীন বৈষ্ণব-শান্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই মতের পরিপোষক 

[্ররত্রমাল। সংগ্রহ করেন। অনাদি কাল হইতে ভারতবর্ষে ভ্রীভগবান 
| উপাসনা এবং বৈষব মত গ্রচারিহ হয়। হিমাচল প্রদেশ বিবুর 
|; পুরাণাহগসারে তথ] হইতে বিঞ্ুণপাদোদ্ুত গঙ্গা প্রবাহিত ভন বটে, 
ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ঞবমত প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারত 
ই প্রচারিত হইয়াছে । উত্তরাপথের গঙ্গা- প্রবাহ এং দক্ষিণাপথের 
চদা ভারতব্যাপী ধন্-প্রবাহের প্রধান প্রবর্তক 1 

বৈণধ-ধন্মের চারিটি প্রধান সম্প্রনায় ;--হ্রী, নিম্থার্ক, বিষুস্বামী ও 

চাধ্য। দক্ষিণ ভারত হইতে আচার্য্য শ্রীরানানুজ স্বামী কর্ভুক 
পর্দার সব্বত্র প্রসার লাভ করে। তাহার বেদাস্তীকার নান 

ষ্ু। বামান্ুুজী বৈষ্ণবগণ বিষ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবভার মুদ্ভির 
ক। দাক্ষণাতো শ্রীরঙ্গপত্তনে রঙ্গভীর বন্দির সভার সর্বপ্রধান 
| বামানন্দী, কবীর পন্থী ও দাতুপন্থী প্রতি এই শ্রীদম্প্রদায়ের 

পাখা । রামানন্দের শিষ্যুগণ রামাইত বৈষ্ণব নামে খ্যাত। 

য শ্রীনিমানন্দ বা নিষ্বাক দ্বিতীগ বৈষ্ঞবশাথা অর্থাৎ নিশ্বার্- 

য়ের প্রবর্তক 1 এই মতেব বৈষ্ঞণগণ নিমাত নাষে পরিচিত 

হাভারা শ্ীককষ্+রূপী ভগবানের উপাসনা করেন। রাধাকৃষ্জের 
টপ ও বাল গোপালমুত্তি উচার্দের উপাস্ত দেবত। উত্তর ভাবতে 

অঞ্চলে এই সম্প্রদান্ের প্রধান প্রধান আাশ্রম, আছে। দ্রাবিড় 
আচার্ধা বিষুস্বামী তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ধন্মাচার্ধ্য এবং 

চালে তৈলঙ্গ দেশীয় আনবল্লভাচাধ্য এই মতের প্রবল পৃষ্ঠপোষক 
বাল গোপালের সেবাধন্্ব প্রচলিত করেন। তিনি চৈতন্তদেবের 



১১৮ জ্ীদনাতন গোস্বামী 
সিসি সিগমা আনা হকার উরি মি পাস সত সপ লি সাপ জা চে 

সমসাময়িক । সমগ্র পশ্চিম ভারতই এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লগে 
দ্বারক! ও জগন্নাথে ইহার প্রধান কেন্ত্র অবস্থিত । আজমীঢ়ের নিকট 
নাথঘ্বারস্থ শ্রীনাথজীর প্রসদ্ধ মন্দির বিষুমুত্তি সেবার বিরাট ব্যবস্থা 

সমৃদ্ধির জন্ত অতীব বিখ্যাত | বল্লভাচান্বী বৈষ্বগণ বিষয়ী ও ভোগবিলী! 

ইহার শ্রীকৃষ্ণের উপাসক এবং বিশুদ্ধা তক্তিই তাহাদের মোক্ষের প্র 
সাধন । দাক্ষিণাভ্যবাপী শ্ীমধবচার্ধ্য চতুর্থ বৈঝব, সম্প্রদায়ের প্রধান 4 

এবং বেদান্ত দর্শনের দ্বৈত মতের স্ষ্রিকর্তা | এইজন্ত এই সম্প্রদায়কে ম' 

ব। মধ্বাচাধ্য শাখা বলে! নারায়ণ ও লক্ষ্মী এই মধবাচারী বৈষ্বাদ্ 
প্রধান উপাস্ত; ইহার! 'নর্ব্বাণ মুক্তির পক্ষপাতী নহেন। দাক্ষণ; 
ইহাদের প্রধান ক্ষেত্র । শ্রীঅদ্বৈতাচার্যয ও শঁনিত্যানন্দের গুরু 

' মাধবেন্ত্রপুরী এবং শ্চৈতন্তদেবের গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই সম্প্রদ 

গুরু-প্রণালিকার অন্তভুক্ত। সুতরাং শ্চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গে 

বৈষ্ণব মত এই মধ্বাচা্য সম্প্রদায়ের একটি শাখা । সনাতন ও রঃ 

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ এবং পরবর্তীকালে বাঙ্গালীর গৌরব পরুম ভ'ঃ 
বিশ্বনাথ চক্রবন্তী এবং তদীয় দিগ্িজয়ী শিষ্য বলদেব বিস্তাভৃষণ প্র 
পরাক্রাস্ত পঞ্ডিতবর্গ এই ধর্মশাথাকে শাস্ীয় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রি 

করিয়! গিয়াছছন। তন্মধো সনাতন গোখ্ামী সর্ব প্রথম এবং সর্বাগ্রগ 

শটচৈতন্ত শ্বীয় মতানুসারে বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে ভক্তি মাহাত্বা £ 

করিবার জন্য সনাতনের উপর ভারার্পণ করেন । নীলাচলে 

সনাতনকে কহিয়াছিলেন, 

“তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন 

এ শরীরে দাধিব আমি বন্ধ প্রয়োজন ॥ 

তক্ত ভক্তি কৃষ্প্লেম-তস্বের নির্ধার । 

বৈষবের ক্কৃত্য আর বৈষুব আচার ॥ 
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কৃষ্তদ্কি কৃষ্ণ প্রেম সেবা-প্রবর্তন। 

লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ ॥% * 

চৈ, চ, অস্ত্য, ৪ 

হইতে বুন্দাবনে আলিয়া সনাতন এই বাণী বর্ণে বর্ণে প্রশিপালন 

ঘাছিলেন | সেই উদ্দেশ্তে তিনি থম ভইতেহ প্রাচীন শান্তর সংগ্রহে 

[নিয়োগ করেন । সনাতনের মত প্রধান প্রধান ভক্কগণের মাগদন 

মবস্থানের জন্ত বুন্দাবনের জঙ্গলে যে ভগবৎপ্রেমের শাগুণ জ্লিয়াছিল, 

তে পুড়িক়! মরিরার জন্য পতঙ্গের মত শত শত ভক্ত সেইস্থানে 

7 আসিতেছিলেন । সকলের দৃষ্টিই ক্রমে বৃন্দাথনের সেই অং.লোক- 

(র উপর নিপতিত হইতেছিল। সনাতন ও দ্ূপ অধ্যক্ষের মত 

স্কা করিয়া এই মকল তক্তগণের সাভাষ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ 

'ত রাশি রাশি শাস্বগ্রঙ্ক সংগ্রহ করিয়া! বুন্দাবনে আনিতে লাগিক্নে। 

, উপনিষদ $ বেদাস্তার্দ দর্শন, তাহাদের অসংখ্য প্রকারের টীকা 

নী, ভাষা ও বান্তিক; শ্থৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্াঃ 

[তিষ--আর কত বলিরব--সকল শাস্ত্রের অদংখ্য হন্তলিখিত পুথি 

[বনে আমিতেছিল। সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রক্ষা করাই বা কত 

ন! পথে শত বাধা--পন্যু তস্করের ভয়, বন্দাবনে আনিয়াও শত 

1, গোম্বামীদিপের স্থায়ী কোন গৃহ নাই। গ্রীক্ম বর্ষায় বড়ে জলে 

২ কাটের মুখ হইতে খ্রন্থ রক্ষা কর অতাব কঠিন কাধ্য। তবুও 

দের প্রধান সাধনাই গ্রন্থ-সংগ্রহ, গ্রন্থই তাহাদের প্রধান অবলম্বন | 

চ্ছন্ন পর্ণকুটারের মধ্যে, স্তপাকক গ্রন্থরাশির অন্তরালে বলিয়া বসিয়! 
পক গর চর (পা 

* গৌরাঙ্গলীলার এদিগ্রন্থ সুরারী গুণের কড়চায় আছে :-_ 
“বৃদ্গাবনার গন্তবাং হদ্তিশান্্ নিকপণয্। 

লুপ্ততীর্থ প্রকাশঞ্চ তঙ্গাহান্মামপি শ্ষ,টহ্ ॥৮ ১৯৬ পৃ: ( ১৩শ সর্গ ) 
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সেই কৌপীনধারী বৈষ্ণবেরা স্বচ্ছন্দ দিনের পর দিন ক্ষয় করিয়। দিতেন 
গ্রস্থী পণ্ডিত হন বটে, কিন্ত অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। রূপসনাঙন শি টা 

ছিলেন না। তীহারা সেই শান্্-সাগর মন্থন করিয়া কিরূপে অমুত স 

কররতেছিলেন, তাহাই অভি সংক্ষেপে দেখিবার জন্ত আমরা চে 

করিব। 

শ্রীন্তাগবতই বৈষ্ণব-মতের সর্কোত্কষ্ট প্রমাণ গশ্থ। অষ্টা 

মহাপুরাণের মধ্যে ইহ] সর্বশ্রেষ্ঠ । শুকদেব দাভার বক্তা, মহারাজ পরীক্ষি 

ধাহার শ্রোতা এবং স্বয়ং ব্যাসদেব ধাভার লেখক' নিগম-কল্পতরুর গল 

ফল-ম্বরূপ সে গ্রন্থের আস্বাদন করিবার জঙ্ঠ ভারতবাপিগণ চির-লাঁলায়ি: 

লক্ষ লক্ষ মন্দিরে ইভার পুজ1 হয়, কোন ধর্্মকথার আলোচনা হই 

ঈর্বাগ্রে ভাগবতের স্তরতি এবং সকল কথার আগে এই ভাগবতী কপ 

ভারতে মহাভারতের পরে ভাগবতের মত গ্রন্থ নাই । 

প্ীমস্তাগবত গ্রন্থ বেদান্তের টাক! স্বরূপ। বেদান্ত-মীমাংসায় বে 
যে নিগুঢ়তত্ব উদঘাটিত হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তারিতভাবে ব্যাথা 

বাস্তবিকই বেদান্তের তাৎপর্য্য এবং তগবস্তক্তির ব্যাখ্যা সন্বলত একাদর 
এমন গ্রন্থ আর নাই। গোম্বামিপাদগণ এই ডই ভাবেই এই গ্রে 

আলোচন! করিয়াছেন । তাচারা জ্ঞানী বা জিজ্ঞাস্থর জন্ত এই 

হইভে বরঙ্গতত্ের স্বরূপ ন্র্ণির ক'রয়া পকল বিতকের অবসান কবিয়াছে 

এবং এই গ্রন্থ তক্তিবাদের মূল গ£ন্ধণ বলিয়া, উঠ1 হইতে সর্বজ্ঞ; 
বিরক্ত বা অন্ুরক্ত ভক্তের ভগ% সাধন ভঞ্জনের প্রণালী দেখ 

দিয়াছেন। 

এই ভাগবত-সাগরে সকল সি্ান্তের পরিণতি হইক়াছিপ। বৈধ 

ধর্মের যে বিভিন্ন শাখার কথা আমরু! পৃঝে বলিয়াছি, উহাদের গ্র 
প্রধান প্রবর্তক ও টাকাকারগণ এই সাগর ভইতে স্থীয় স্বীয় দি 
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১ বাহির কার্য! লইয়াছেন। উষ্ভাকেই সাম্প্রদায়িক ভা বলা 

৷ ভাগবতের শিভিন্ন টাকার নধ্যে ভক্তকুলচূড়ামণি শ্ধর স্বামি-ককৃত 

বাপর্দীপিকা” বা বিজয়ধ্বজ তীর্থরুত “পদরত্রাবলাঁ” টাকাকে অসম্প্র- 

[ক এবং অনারঁংল বৈষ্ণবভাবের টাকা বলিয়। ধরা যায় । এতস্তিতর 

৷ রাঘবাচারধ্য কৃত “ভাগবতচন্ত্র চক্দ্রিক” টাকা শ্রী-সম্প্রদায়তুক্ত ; 

দব-কৃত “সিদ্ধান্ত-প্রদীপ” নিশ্থার্ক-মতানুযায়ী ; এবং বল্পভাচাধ্য 

৪ পপ্ুবোধিনী” খিষুম্থামী সম্প্রধায়ের বিশেষত্ব-বিশিষ্ট। গৌড়ীয় 

বমতের চাবিটি প্রধান টাকা আছে £- সনাতন গোস্বামীর “বুহদৃ- 

-তোষণী*, জীব গোস্বামীর পক্রমসন্দভ*, বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর 

ধর্দখিনা” এবং বলদেব বিস্বাভূষণের “বৈঞ্বানন্দিনী ৮ এই গুলির 

[নাতন কৃত, (শ্রীমষ্ভাগবতের দশম স্বন্ধের বা শ্কুক্চজন্মথণ্ডের ) 

্ণ বৈষ্ণব-তোষমী টাক যেব্রপভাবে সকল ছুরূহ স্থলে অন্রাজ্জ্বল 

কপাত করিয়াছে, এমন কোন প্রাচীন টাকায় করে নাহ। 

যমন প্াণ্ডিত্যপুর্ণ, তেমনই রসমাধূর্ষ' বুক । শ্রীধরস্থামীর টীকায় যে 

র্থ ব্যক্ত হয় নাই, অথবা! ব্যক্ত হইলেও যাভা সম্পূর্ণ পবিস্ুট তইয়া 

| বোধগম্য হয় নাই, সনাতন গোস্বামা তাহাই ফুউাইয়। ভলিয়াছেন । 

চাভাতেও তীঙ্কার মন উঠে নাহ, এহ জন্তহই তিনি দেহত্যাগের পূৰে 

? মাও সংক্ষিপ্র, আরও স্মকৌধা করিবার জন্য শ্জীবেত ভস্মে 

| করেন । জীব গোস্বামী জ্যেন্ঠতাতের সেই আজ্ঞায় যে গ্রন্থ ব্রচনা 

, উত্তারই নাম “লঘু তোষণী,* উহার কথা পরে বলিব। 

গাস্থামিগণ সকলে মিলিস্া! ভ" বত্তত্বের আলোচনু! করিয়া করিয়া, 

বান তাহাদের অস্তঃকরণে যে ভাব প্রিস্কুরিত করিতেন, তাহাই 

মুছে লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। তাঁহারা কোন প্রকাব ব্যক্তিত্ 

বশীক্কত হইয়া গ্রস্থ রচনা করেস নাই। এইজন্ত তাহাদের গ্রন্থ 



১২২ ভীদনাতন গোস্বামী 
এসসউিস্িপশিপিনিন্হগিসিন 

ভাষ! হিসাবে পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু পরস্পর ভাবের বিনিময় অবিরত চহি 

একই ব্রতে দীক্ষিত হইয়া! তাহারা সকলে মনে প্রাণে এক ২ 
গিক়াছিলেন । | 

“সনাতন রূপ গোপাল তিন দেহ ভেদ মাত্র ।” 

অন্ুরাগবলী 

“বৈষ্ণব তোবলী* রচনা কালে আমদ্গোপান ত্র ও রঘুনাথ দাস গোস্থা 

পাদদ্বর় সনাতনের সন্নিকটে সহচর ও হকার ছিলেন, ইহ! তি নি শি? 

উল্লেখ করিয়াছেন £-- 

রাধা প্রিয় প্রেম-বিশেষপুষ্টো 

গোপালভট্রো রঘুনাথদাসঃ । 
স্তাতামুভো৷ বত্র সুহৃৎসহায়ো 

কে। নাম সোহর্ধো ন ভবেৎ হুপিদ্ধঃ ॥৮ 

বাস্তবিক এ সময়ে সনাতন অতী বুদ্ধ, এক প্রকার চলচ্ছক্তিরযি 

গোপাল-রঘুনাথের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । ১৪৭৬ শবে 

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব-তোধনী সমা'ও হয়ু। সেই বৎসর সন 

লোকাস্তরিত হন 

সনাতন্রে অন্থান্ত গ্রন্থ ইহার পৃর্রেই সম্পূর্ণ হয়, কারণ নৈ 

তোষণীতে সেই সকল গ্রন্থেরই উল্লেধ আছে। গ্রুগ 

লঘু-তোষঙীতে সনাতনের গ্রন্থসসূহের নাম এই ভাৰে ্ 

আছে ১ 

* ইনার ২৮ ঝংসর পরে জীবগোস্কামীর “লঘুতোবণী” সমাপ্ত হয়। 
উপসংহার আছে ৫ 

“শকে বটসপ্ততিমণৌ গুহ্ণয়ং টিপ্পনী শু | ১৪৭৬ 

ক্ষিপ্ত বুগশৃক্তা গ্রপঞক্চেকগণিতে তথা 1” ১৫০৪ 



সমুদ্র-মস্থন ১২৩ 

“প্রথমাদিছয়ং খগুষুগ্মং ভাগবতামৃতং । 

হরিতক্তিবিলা'সশ্চ তিক] দিক্ গ্রদর্শিনী । 
লীলান্তবস্টীপনী ৯ নায়৷ বৈষ্ণব-তোধণী ॥” 

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ( বুদ) ভাগবতামূত, হরিতক্তিবিলান ও তাহার 

গদর্শিনী” নামক টীকা, ল'লাক্তব এবং প্বৈঙব তে'ষণী নামক 

ধতের দশম স্বন্ধের, টিপ্লনী। শেষোস্চ খানি কথা আমরা পূর্বে 
ছি। অন্ঠান্ত গ্রস্থগুলির কথ! এখন বলিব । 

এই ক্লৌোকের তাবে বোধ হয় “ভরিভন্তি-খিলাস” নামক গৌড়ীয় বৈষ্ব- 

গর বিরাট স্ৃতিগ্রন্থ মনাতনের ব্চিত, কিন্তু “কৃত পক্ষে উহা! গোপাল 

গোম্বাম:পাদদ কর্তৃক সঙ্ক'লত বলিয়া! প্রচারিত আছে । গোপাল ভট্ট 

একক গ্রস্থকাব নহেন, তাহা ঠিক কথা; তিনি প্রারস্তে নিজেই 

যাছেন, তীহারা সকলে মিলিয়া সমস্ত শাস্ত্র তইতে মত সমাহার করিয়া, 

[থ দাস ও রূপসনাতনের মস্তোষ বিধানার্থ তিনি এই গ্রন্থ চয়ন কতিয়- 

। পৃর্রেই বলিয়াছি, এই চারিজন গোস্থামীপাঙ্দ সে সময় একত্র 

করিতেন এবং সকলে ধ্যানচিস্তায় এক হই গিয়াছিলেন। নব 

চর শান্তর শাসন সংগ্রহকালে তাহারা সকলে এক মত হইয়া যে এক 

গ্রন্থ প্রচার করেন, উহা! সকলের বন্নঃকনিষ্ভ গোপালু ভট্ের নামে 

৪ব-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে । বিশেষতঃ এই বিরাট গ্রন্থের একমাত্র 

চ “দিগদরশিনী”--উহ1 সনাতনের নিজ রচিত। সনাতন সম্মুখে ন৷ 

ঠাইয়। পৃষ্ঠ রক্ষ1 করিয়াছেন এবং বিশ্তৃত টাকায় এমন ভাবে শান্ত্রববাক্য 

ক'রয়! যাবতার প্রমাণ-প্রয়োগে সমস্ত খুঁটিনুটি সমস্তার নিরসন 

য়া দিয়াছেন যে, গ্রন্থের প্রক্কৃত মনত বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। 

ই দেশ হইতে আগত মঙ্কাপ্রতূর ল্লনুগৃহীত গোপাল ভট্ট এবং বঙ্গ- 
গত মহা প্রভুর মন্ত্রশিষ্ত মহাপ্রবীণ সনাতন এই উভয়ের নাম-যাহাত্ো 



১২৪ সনাতন গোস্বামী 

সমগ্র ভার বাসী বৈষ্বেরা এই গ্রন্থের বিধি নিষেধপমূহ বিনা বাকা 

ব্যয়ে অবনত মন্তকে গ্রহণ করিয়। ধন্য হইয়াছেন। বঙ্গ প্রভহি 
নান! প্রদেশে রঘুনন্দনের অষ্টাবংশতিতত্ব যেরূপ সাধারণ হি 

মধাজের পরিচালক, গৌড়ীয় বৈষব-সমাজে হইরিভক্তি-শিলাদঃ 

সেইরূপ । 
১৪৫৩ শকে ( ১৫৩১ খুঃ ) গোপাল ভট্ট বুন্ধাবনে আসেন 1 উহার “। 

বৎমর পরে রূপ গোস্বামী কর্তৃক “ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু* নামক গ্রন্থের রচন 

সমাপ্ত হয়। এই দশ বৎসর মধো হরিতঞ্জি-বিলান ও তাহার সনাতন 

কৃত টাকা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্ভিরসামৃতসিদ্ধতে ভ' 

ভক্কতি-বিলাসের বচন উদ্ধত হইয়াছিল। সনাতন গোপালভট্টের সহযোগ 
যেমন হরিভক্তি-বিলান »ম্পাদন দ্বারা বৈষণব-রুতা ও বৈষ্ণব আচ 

বিষয়ক শান্ত্রান্রশানন সঙ্কলন করিয়া প্র্ুর আদেশ রক্ষা করে 

সেইরূপ অন্ুজ রূপ গোস্বামীর সহযোগে “ভক্তিরসামূত [সন্ধু* রচনা কর 

তক্কিসাধন প্রণালী ও রসভাবের মাধুর্ধা প্রকটন করেন । এ গ্রন্থ উল] 
ভ্রাতা একভ্রযোগে সঙ্ক'লত করেন কিন্ত রূপের নামহ গ্রন্থকার? 

ভারত বিখ্যাত হইয়াছে 1 প্রকৃত হথা, মিনি গ্রন্থ লিখুন, ওযুসে 

পাগ্ডিতো, বুদ্ধিতে বা ভকিতে সনাতন সর্ধবপ্রধান | 

বলিয়া, তাহার সম্মতি ব। সহযোগিতা বাভাত কেহ কো 

মতার্দির খগ্ন-ন্থাপন বা নুন কোন উত্ভির প্রচার করিতে সা 

হইতেন না। 

ই-মৃত্তির সেবা ও হৎসম্পকীয় শঙ্জন কার্বন সময়ে সনাহনের &। 
হইতে যখন তখন গৈরিক-নিশ্রাবের মত বে সকল স্ব ও প্রার্থনা শ্বরি! 

হইত, তাহারই নাম লীলাস্তব। ভাগ্রবতের দশম স্বন্ধে শ্ীুষ্ণের রঃ 

লীলা বঙ্গিত ; এই সকল স্তব হইতে সেই লীলাময়ের চত্িত্রগুণই চি 

তে 



সমুদ্র-মস্থন ১২৫ 
সি পি টি পন আপা পাস উপ পপ পা পান পপ স্কিপ পিপল পল পপি | পসাপাশিস শশা শী পিএ পাস পাপী এপ শি সপ এসি 

ইয়াছে, এইজন্ত এই লীল! স্তবের অপর নাম দশম চরিত ॥ *%* জীব 

[স্বামী এই স্তবরাজি সংগৃহীত করিয়। একত্র পৃথক্ গ্রন্থে সঙ্কলন করেন। 
কন্ধ সনাতনের সকল গ্রন্থের মধ্যে ভাগবতামুতত স্বতন্ত্র ও প্রধান : 

"সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামূতে । 

ভক্ত ভক্তি কৃষ্ঃ তত্ব জান যাহা হৈতে ॥৮ 

চৈ. চ. অন্ত, ৪ 

পৃজাপাদ ভ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মভোদয় লিখিয়াছেন “বৈষ্ণব ধর্মের মন্ম 

ঝিপার, সাধন ভজনের স্থগম সোপান অবলম্বন করিবার, বিবিধ লোক ও 

(ধিধ অবতারের তত্ব অবগত হবার, শ্রীরাধাকুষ্জের শ্রীপাদপন্ন পাইবার 

ধ চুড়ান্ত কোন গ্রন্থ থাকে, তাহা এই শ্রীরভস্ভাগবন্তামৃত। + সন্ুয্য 

দই যাহাতে এক একটি আদর্শ ভক্তকে অবলম্বন করিয়া এই প্রাকৃত 

পঞ্চ ভইতে অনারাসে সেই অপ্রাক্কত আনন্দ ধামে যাইতে পারেন, 

[স্পা সনাতন গোস্বামী এই গ্রন্থে তাতার সোনার স্ুষোগ করিয়া 

ছেন। সরল গল্পের ভিতর দিয়া সকল সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা ভল্মাইয়। 

[ার এক কথার, অতি সহঙ্গে মানব-জন্ম সফল করিবার এমন গ্রন্থ 

রনাই।* £ পরম ভাগবত পশ্ডিতাগ্রগণ্যের এই স্বলপিত কথার উপর 

র কিছু বলিবার থাকিতে পারে না।  গ্রন্তথানি আদ্যোপাস্ত 

চরিভামুছে লীলাম্তুব না বলিয়া ' দশম চরিত" বলা হইয়াছে । প্লীলা স্তব 

।চাঁরত যারে কয় 1” ভ. র, ১ম, ৫৭ পৃঃ 

1 সনাতন নিজের গ্রন্থকে “বৃহৎ” বলেন নাই; নিজের (কান জ্রব্যকেই তিনি 
বলিতেন ন1। রূপ গোস্বামী এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তন্ল সংগ্রহ করিয়। যখন 

একখানি ভাগবতাম্ৃত লিখেন, তখন অগ্রজের শ্রস্থকে বৃহৎ ও নিজের পু'খিকে 
ছাগবতামুত বলিয়াছেন। ৮ 
1 বর্ধমান জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রামের সন্নিকটবর্তী বেণাপুর শ্রীঙ্- 
নী কায়স্থকুল-গৌঁর়ব »জয়গোবিলা দাস (বস চৌধুরী) মাক একজন বৈফব- 
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যারা, সস স্পা 

'অদাধারণ পা্ডিত্যপূর্ণ গুরুগন্ভীর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। রচ 
মধ্যে যেমন ভাষা ও আঅলকঙ্কারের আড়ম্বর আছে, তেমনই, 
গুরুতর জটিল বিষয়ের আলোচনার জন্ত ইহা সাধারণ পাঠ, 

নিকট হুর্বোধ্য । সেই জন্ত সনাতন 'নজ্দের গ্রন্থের এক বিস্তৃত টি 

রচন। করেন। হুরিভক্তিব্লাসের টাকার মত এই টাকাএও 

দিয়াছিলেন_-“দিগদর্শিনী” | উহাতে তাহার * গভীর শান্ত্রজ্ঞান 
সৃম্থান্ুসন্ধিৎসার্ প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে ! 

ভাগবতামূতের উপক্রমণিকা এইরূপ ১--ব্রাক্ষণ-শাপগ্রন্ত মভা 

পরীক্ষিত গঙ্গাতীৰে প্রায়োপবেন ২ করতঃ ভাগবত-কথা শ্রবণ করি 

কঙিতে যখন জীবনের স্বপ্লাংশিষ্ট দিন কয়েকটির সমান্ডির সমীপ 

হইতেছিলেন, তখন তাঁহার গননী উত্তরা স্ব্পনমদ্ধে ও সংক্ষেপত: 

ভাগবত-কথার সার মর্শ জানিবার জন্য ব্যাকুল হন। পরীক্ষিৎ আনল 

তৃপ্তি সাধনের জন্য কৃষ্ণ-প্রেম ভক্তির যে সংক্ষিপ্ত দারতত্ব বিবৃত কট 

এবং যাহা] উত্তর কাছো ঠৈমিন মুনি স্নেহবশে পরীক্ষিৎপুত্র মহার 
জন্মেজয়কে গুনাহয়া ছিলেন, সেহ অমৃতময় নীরা ভাগবশামূত 

উহ্ভাই অবলম্বন করিয়া, কামমোক্ষদ্ায়িনী গবস্তক্ত নিরূপণের 

সনাতন এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “চন! করেন। গ্রন্থের প্রারস্তে এক স্থলে 

শ্লোকটি কাছে £ 
“ভগবস্তাক্তিশান্ত্াণামক়ং সারন্তা সংগ্রহঃ | 

অন্থ্ভূতন্ত চৈতন্ত দেবে তৎ প্রিয় রূপ '2 ॥ 

সপ শিস পপর উস এট ০০০০১ 

৯ম-১১ 

কবি সনাতনের গ্রন্থের মূল ও টাক! উভয়ের সমন্থর করি ১৮৪২ গ:ঃ আছে, 
পুস্তকের বাজান! পদ্ানুবাদ করেন । বিংশাধিক বধ পূর্ে এ পুস্তকের সম্পাদন 
প্রভুপাদে এই উক্তি । 
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কটি নানাভাবে ব্যাথ্যাত হইতে পারে। সনাতন বলিতেছেন-- 

ষ্টিত বাস্থুদেবের প্রিয় বিগ্রহ শ্রীনন্দকিশোর মূর্তির অথবা! শচীনন্দন 
গ্তদেবের শ্রীগৌরাঙ্গমুত্তির ধান সেবনাদি করিয়া আমার চিত্তে 
টগবানের ভক্তি বিষয়ক শাস্ত্সমূহের যে সারতত্ব সাক্ষাৎ অনুভূত 

টাছে, তাহাই এই ভাগবতামুতে বিবৃত ভইভেছে।” পণ্ডিতের শান্ত 
ও সাধকের সাক্ষাৎ অনুভূতি পৃথক জ্রিনিস। উভয়ের একত্র 

বেশে যে |নগুঢ় তত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহ! ছুলভি পরম পদার্থ । 

স্তর তক্তগণ এই গ্রস্থ পাঠে শাস্ত্র ও অধাত্মসাগবের মন্থনতন্ধ অমূতের 

বদন পাহবেন। 
গ্রন্থ দুহ ৎণ্ডে বিভক্ত, প্রতি খণ্ডে সাতটি করিয়া অধ্যা্স আছে ।, 

গে মঙলাচরণের সঙ্গে শবুন্দাবনের যে নয়নাভিরাম চিত্র প্রকটিত 

ছে, তাভাতে যমুনা, গিরি গোবদ্ধীন ও মথুরা-মাহাত্ম্যের জয় গান করা 

[ছে । সে জক়ধ্ব'নর ভাষাক্গ রাধারাণীর নূপুর-শিজন অনুভূত হর। 

রেসকল লোকে দেব-নরমধ্যে নকলেই কেমন বিষণক্ত ছিলেন, তাহা 

ইবার জল্ঠ পরীক্ষিত নারদের সবলোক ভ্রমণের বুন্তাস্ত বক্্য়াছেন। 

দা মাঘ মাসে গাগরাজ প্রয়্াগ ধামে এক ত্রাঙ্ষণ কোন যজ্জমহোৎসধ 
করিয়া নারদ মুনির সাক্ষাৎ পান। মুনবর সব্ধ প্রথমে দক্ষিণ 

| জনৈক নৃপতির ভগ্ি'র চিন্জ বে খিয়া, ক্রমে ক্রমে অমরাততীতে হজ্তর, 

|দাকে বঙ্গ শিষলোক কৈলাসে শিয়া শিবের সাহও সাক্ষাৎ করিরা 
দেন, মক্লেই কৃষ্ণ ভক্ত । শিবের মুখে কুষ্ তক প্রহ্ণাদের অশেষ 

ব্যাখা! শুনিয়া তিনি গ্ুতমে গিয়া বৈষ্ব কুলশ্রে প্হলাদকে সন্দমশন 

লেন) তাহার মুখে হনুমানের দন্ত ভক্তির বার্থ শুনিয়া কিম্পুরুষবর্ষে 

মহাবীবের দর্শন লাভ করিলেন; সাহার নিকট ক্বষ্জাবতারের কথ 

[গুবগণের কৃষ্ণভক্কির গ্রশংস। গুনিয়া মুনিরর ইন্তরপ্রস্থে অবতরণ 
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করিলেন; পাণগুব-সভায় আমির কৃষ্ণ প্রেম ভক্তির অপুর্ব আ 

শুনিয়া! গ্রীকষ্জের রাজধানী দ্বারকায় আপিলেন ; সেখানে উদ্ধব উপ্রে 

যাদব গুণের অনির্বচনীয় সেবা-ভক্তির পিবা ছবি দেখিলেন। পবা 

মাতার নিকট সেই ভূমানন্দে মাভোরার। দেবধির নৃত্য গীত বর্ণনার 

কৃষ্ণলঃগার বু আখ্যারিকা বিবৃত করিলেন। ব্রজ-দ্বারকার গোপগে 

ও যাদবগণের ভক্তির চিত্র ও নন্দণন্দনের শীলানমাহজ্থ কীর্ভনেব। 

দলে ভগবতামুতের প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে । এহ গ্রস্থে দেবধিব 

উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া স্তরে স্তরে শান্ত দাস্তাদি সর্দঘবিধ ভগবস্তঞ্ডিব 

আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে । এই প্রকার যে যে সাধন পথে অগ্রস- 

ভক্তগণ অস্তিমে যে যে ধ'ম প্রাপ্ত ভন, ছিভায় খণ্ডে জৈমনী 

সবিস্তারে মহারাজ জনম্মেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন । দ্বিতীয় 

অপর নাম গোলক-মাঙ্রাত্মা খণ্ড ; ইহাতে ক্রমানয়ে বৈরাগ্য, জ্ঞান, 

প্রণালী ; বৈকুগ্ঠধাম, প্রেম, অভীষ্ট লাভ এবং সর্বশেষে কৃষ্ণলীন 

প্রসঙ্গে জগদানন্দ বা ব্রজমাধুরী ব্যাখাত হইয়াছে । শক্তির প্রণ 

তাহার চরম ফল সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রপ্ সমূহের সার পিদ্ধান্তগুপি এই 

সংগৃভীত হইয়াঙে 1 সাধক যে 'স্ধির জন্য চির-কালাক্ি ৬, ভাগবত 

অমৃতের থন্ি। দেবগণ সমুদ্র মস্কল করিয়া অমৃত লাভ করিয়া 

ভাহাতেই তাহারা অমর ; সনাতন শাক্সদমুদ্র মন্থন কিয়! ভক্ত নং 

'অমূতের নম্বাদন করাইফাছেন এবং নিজে অমর হইয়াছেন । 

গু ০0১৮০ 7০ 

লোকাস্তর | 

নানুষ অসাধারণ প্রতিভা এ অনস্ত শক্তি লইয়া! জন্মগ্রহণ 

তাহার একটি জীবনে ঘত বড় কাজ্গ করিয়া! ষাইতে পারে, সনাতন 
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্নলাছেন। সে ঘুগে শ্রীচৈতন্তের মত তত্বদর্শী শক্তিধর কেহ ছিলেন না ; 

নিজেই সনাতনের শক্তির কথ। বলিয়াছেন ১-- 

আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি । 

কত ঠাই বুঝাস্থাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥ 

চৈ, চ, অস্ত, ৪ 

ক্রিবলে লক্ষ লোকের উপর শাসন দণ্ড পরিচালনা করা যাক, যে 

বলে সর্বজ্াাতীয় ভক্তের আদর্শ স্থানীস্ব হওয়া যয, সে শক্কির অপ- 

[রন করিক্া সনাতন স্ুণীর্ঘ জীবনে ব্যবহার-ভক্তির অনুশীলন ও 

শ করিয়া! গিক্লাছেন । তিনি প্রভু আ্টীচৈভন্গের শদ্ধিতীয় দেহ-তুল্য” 
, 'ব. ৮-৯ পৃঃ) ছিলেন, তিনি সেই ভাবে সনাতনে্র প্রতি আকুণ্তু 

দাঁযুক্ত ছিলেন । সনাতন বৃন্দাৰনে গেলে তাহাকে মহাপ্রভু ষে সব' 

লিখিতেন, উহা! হইতে সনাতনের 'প্রত্তি তাহার চিত্তভাব পরিস্ফুট 

উঠিভ। ক্রমে মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন, সনাতন বিগ্রহ সেবা 
বাকুল থাকিতেন। তিনি ব্রাগান্ুগা ভক্তির মধুর ভাবে এমন 

ব ভইয়া গিয়াছিলেন, * বৈষুবোচিত দৈন্ভে দিনে দিনে এমন দীন 

কাঙ্গাল সাঞ্িয্রা ছিলেন, ঘে তাহার ত্যাগের জীবন ঘৃগ্ষুগাস্তর ধরিস্া 

দদিগেরও চরম আদশ হইয়া থাকিবে । পুর্ণ কলসীতে শব হয় না? 

রপাশ্ডতা এত গভীর ষে তাহাতে কোন চাঞ্চলা ছিল না, কোন 

কল?ভ তিনি যোগ দিতেন না । সকল রহস্তের মূুলোদঘাটন করিলে, 

সমস্যার সমাধান হইলে, মুখে যে শুভ্র সংঘত হ'সি ছুটে, সেই হাসির 

[কে সনাতন কুঞ্জ-কটার আলোকিত করিয়া! বসিস্জা থাকিতেন। 

গিয়া সেখানে আশ্রস়্ পাইতেন,' সাধন পথের পাঁথিক গিয়া তাহার 
স্পা আপা শপ জপ 

বৈষধব ভক্তণণ স্ির করিয়াছেন যে” সনাতন ্রকৃষ্খের ঝু্লীলা! কালে 
দঞ্জরী” নামক সথি ছিলেন। 

১, 



১৩৪ শ্রীসনাতন গোস্বামী 
পাস পাস পপ সপ পর স্সপিসপপীিসিপাি শনির পলিশ 

উপদেশ-বাণীতে তৃপ্তিলাভ করিতেন, ছিখ্বিজয়ী পণ্ডিত গিয়া নি; 

আত্শ্লাঘার প্রশ্রয় পাইতেন। সকলের গলায় জয়মাল্য পরাইয়। ছি 

সনাতন সর্বাপেক্ষা বড় পঞ্ডিত ছিলেন । নূতন কেভ বৃন্দাবনে 

বদি মানবরূপী দেবত1 দেখিতে চাহিতেন, বুন্দাবনের কর্তা দূপ গে 

তাহাকে লইয়। গিয়। অগ্রজের সাধন কুটারে পৌছাইয়! দিয়া আসি 

তিনি চিরানন্মময়ের আড়ম্বর পরিশুন্ত মধুর মুত্বি দেখিয়া জনম 

করিতেন । 

শক্তির বার্তী' কেহ লুকাইয়াঁ রাখিতে পারে না; যশঃ কা 
ইচ্ছার অপেক্ষা! না করিয়া আপনি ব্যক্ত হন্গ; সনাতনের যশ$-৫ 

সর্ধদ্িক আমোদ্দিত করিয়াছিল। কত রাজা তাহাকে দে 

আসিতেন, * রাজশক্তি বা! দানধশ্ষ্ের মঠিম! প্রচার করিতে 

অভাবের কথ! জিজ্ঞাস! করিতেন ; কত্ত সনাতনের কিছুর অভাব 
না, কাহারও নিকট কিছু চাহিবার ছিলনা । কতদাতা বিফল 

হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। কিন্তু দীনভিখারী ভক্ত আসিস্া তাহাকে 

ভক্তিশ্রন্ধ! দিয়া যাইতেন, তাহা ভিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন । 

সনাতনের কোন অর্থের অভাব ছিল না, লোকে গল্প গুনি 

স্পঙ্মমণির সন্ধান পাইয়াছেন। কাত আছে, বর্ধমান ফেলার অন 

মানকর গ্রামে এক দরিদ্র ধর্প্রাণ ব্রাঙ্গণ বাস করিছেন, ভাষার 

জীবন। শ্তিনি দারিদ্র্-ক্রেশে প্রপীড়িত হইয়া অন 

বারাণসী ধামে গিয়া! দারিপ্র্ছুঃখনালী শিবের সাধনা করেন 

প্রাতিদিন ধনলাভের জন্ত কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। 

" এষনও গর আছে, সঞ্ঞাট আকবর সনাতনকে দেখিতে আসি 

কিন্ত খুব সম্ভবতঃ ১৫৫৪ থঃ জব্দ সনাতনের লোকাস্তর ঘর্টে, তখনও 
রাজা হন নাই। 
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সনার ফলে তিনি একদ। নাকি স্বপ্রাদিষ্ট হন যে, বৃন্দাবনে গিক্সা 

তন গোস্বামীর শরপাপক্প হইলে তিনি অভীষ্ট বাঁভ করিবেন, 

তনের নিকট ম্পর্শমশি আছে । দরিদ্র ব্রাঙ্গণ তাহাই করিলেন, 

₹টে খুঁজিয়া লনাতনের কুগ্র-কুটার বাঁভির করিলেন এবং তাহাকে 
তে সকল কথা খুলিষ্বা বলিলেন। সনাতন যমুনাতীরে একদিন 

মিণি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা যে তিনি কুটারে না আনিয়া 
কানিয়ে প্রোথিত করিয়া বাখিয়াছিলেন, সে কথা তাহার মন 

[ না। স্বপ্রাদিই ব্রাক্ষণের কাতর প্রার্থনায় অনেকক্ষণ পরে 

কথা মনে পড়িল, তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দূর হইতে 

লি দ্বারা মণির স্থানটি দেখাইয়া আসিলেন, ভ্রাঙ্গণ ভূগর্ডে সেই 

পাইয়া পুলকিত অন্তরে সনাতনকে প্রণাম করিয়! নিক্ধান্ত হইলেন । 

পথে আপিয়! আক্ষণের মনে পড়িল “আমি করিলাম কি? সামান্ত 

পাইয়া কাহাকে ছাড়িপ্ন চলিলাম ? যিনি রাজাধন খদ্ধিসম্পত্তি 

ল ছাড়ি বুন্দাবন-বিপিনে ভজনানন্দে আত্মহারা, আমি শিব-কুপায় 

গারই সঙ্গও প্রসাদ লাভ করিয়া! অবশেষে সামান্ত মাণিকের মোহে 

য়। আসিলাম ! তিনি যে ধনে ধনী হইক্সা পৃথিবীর কোন ধনীকেই 
বলিম্ন মানেন না, তাহার নিকট সেই ধন ন চাহিয়া" আমি পার্থিব 

গক চাহিলাম। ধিক আমাকে! বে মাণিক তিনি হস্তে স্পর্শ 

(তে ধণা! করিয়। দূর হইতে অঙ্কুলি দ্বারা দেখাইয়। দিলেন, আমি সেই 
ত পদার্থ পাইয়া! ধনবান সাজিতে আর সংসার প্রমে ডুবিতে 
তেছি, আমাকে শত ধিক!” এই ভাবিস্কে ভাবিতে ত্রাহ্ধণ 

রিলেন। সাধু সঙ্গের এমনই মধুময় ফল! স্থল্নকালের জন্ত 

তনের সংস্পর্শে আসিব! ব্রাহ্মণের জন্মজন্মাস্তরের সাধনা পরিবর্তিত 

দলা কোন পথে একাগ্র সাধনা! করিলেই 



১৩২ জীদনাতন গো্থামী 
০৩০৭ শর পপি সী লিপ লাস পি সাপ পি ভাপা ০ রা 

স্পা শি পিপিপি স্পর্শ পাপা পি পরা রি পি ভাসি পনি তলা 

সিদ্ধি হর্, কুপথ অবশেষে সুপথে পরিণত হয়, , বিবম্গল তাহার সান 

বে যে পথেই চলিতে থাকুক না কেন, চলিবার একাগ্র প্রবৃত্তি থার্টি 

বক্রপথ সোজা হইয়া আসে, সামান্ধ অর্থ-পিপাসা পরমার্থ 

শাস্তিলাভ করে। গৃহস্থের পক্ষে ধনোপার্জন করিতে দোষ না 

কিস্ত সে ধন সংকার্ধে বায়িত হইবার পন্থা পাইলে, ধনোপার্জ 

পথও ক্রমে সৎ হইয়া আসে ; অর্থ সস্ভাবে ব্যক়িত হইতে হইতে আ] 

উদ্দেশ্ত মানব-জাবনের প্রকৃত আদর্শে বিলীন হইয়। ষায়। 

প্রতোক মানবের অস্তঃকরণে বিবেকরূপী ভগবান জাগ্রত 

পথের সন্ধান বলিয়া দেন। বিবেকের ইঙ্গিতে অন্থতাপাগমিছে 

হইয়া জীবন ঠাকুর আজ নবজীবন পাইলেন, তিনি গৃতে না 
সনাতনের নিকট ফিরিস্বা আসিলেন। এইবার তিনি গুরু 

করিলেন। কিন্ত সনাতন তাহাকে ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, * 

তোমার স্পর্শমণি ষমুনাজলে নিক্ষেপ করিয়া এস, ততৎ্পরে হোন 

মন্ত দিব” ব্রাঙ্গণ তথন অন্লান বদনে তাহাই করিলেন এবং 'অণ 

দীক্ষালাভে ধন্য হইয়া! প্রত ম্পর্শমণি লাভ করিলেন । সনান্ 

মত স্পর্শমণির সং টা আসিয়া জীবন ঠাকুরের জীবন লক্ষপ্জণ 

বিকাইয়া গেল। “আন্ত পর্যান্ত এই জীবনের পরিবার কাঠমাগুরা ] 

গোস্বামী পরিবার বলিয়া পরিচিত ভইয়। তন্্রতয সাধারণের শীর্ষ 
তইয়! আছেন ।৮” ** বংশপরম্পরায় সে গল্পকথা এখনও লো 

“ জরামযাদব বাগৃচি প্রণীত শ্রী/বন্দাবন রহ্হ্য,” ৫৬ পৃঃ এই মণির কু 

লইয়া রবীন্দ্রনাথ 'ভাহার “কথ। ও কাহিনীতে” অপূর্ব কবিতা লিখি! 

বাগৃচি নহাশায়র রহন্যে এই গল্পকথা, বংশপরম্পরাগত প্রধানদের ভিত্তিতে 

ঘটন! বলিয়া প্রতীত :হয়। না হুইছ্রেই বা ক্ষতি কি? রূপক হইলেও টা 
সনাতনের চরিত্র-মাধূরধা বুঝিতে বাকী থাকে না । 
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রিত হইতেছে । এমনও গল্প আছে, জাবন ঠাকুর স্পর্শমণি বমুনাজলে 

করিলে, সে কথা ক্রমে দিল্লীর বাদশাহের কর্ণে উঠিল। 

র লোকের! যমুনাজল হাতী নামাইয়! দিয়া মণির সন্ধান করিবার 

অশেষ চেষ্টা করিল। দৈবক্রমে মণিতে ঠেকিয়া হাতীর পায়ের 

চল সোঁণা হইয়া গেল, কিন্তু মণির সন্ধান পাওয়া গেল ন। মণির 

নকি সকলের ভাগ্যে জুটে? ৃ 

স্তধু এই জীবন ঠাকুরের বংশ নভে, সনাতনের শিষ্যবংশ আব৪ 

ছ। লনাতনের সংদার-জীবনের পুরোহিত-পুক্র গোপাল মিশ্র 
সময়ে বুন্দাবনে আসেন এবং সনাতন শাহার ভক্ষিতে মুগ্ধ ভইয়া 

দান করেন। * সনাতনের জীবদ্দশার লিখিত উড়িয়া গ্রন্থ 

[বাকার সারম্ব” পাঠে গ্রানিতে পারা যায় তিনি উড়িঘ্যার প্রসি্ধ 
কবি অচ্যুত দাসের কর্ণে মন্ত্র দিয়াছিলেন।+ ৬মদনমোহনেরু 

ম মনির নিম্মাতা রামদাস কপুর যে সপরিবারে তীর শিক্বা 

ছিলেন, দে কথ! পূর্বে বলিয়াছি' ৬মদনমোহনের সেবাভার 

অন্ত এক শিষ্ের উপর দিয়াছিলেন, ভাঙ্গা নাম কৃষ্জদাল 

টার । পুকুষানুক্রমে এই কুষ্াসের শিষ্য-বংশায়ের। অমদনমোভনের 

বের দেবাইত আছেন । 3 

,র. ৫ম, ২৫২ পৃই। 11000000000 
বঙ্থকোষ, ২১শ, ১৪৪ পৃঃ । 

পর পর প্রথম জন সংসার-বিরক্ত বৈষ'ব যথ। ১১ সনাতন গোলামী, 

উঠান এঙাগাগী, ৩ পুজ্গারী গোপালদাস, & চঞ্রুগোম্বানী, ৫ দাসগোস্বাণী। 

|খাদাম, ৭ কিশোরী দাস ও ৮ হবলানন্দ। ভংপর গৃহস্ঠঠ বৈষ্ণবেরা! এই সেবায় 
কারী হন। »* কুষণ্চরখ, ১ খানকিশোর (কৃষ্চচরণের জামাত ), ১১ নৃমংহ কিশোর 

| (ধশোরের পুজ ), ১২ হরিকিশোর (ন্সিংহের কনিষ্ঠ জাত, ৯৩ প্রাণকিশোর 
দামৌদরকিশোর। (পৌনে), ১৫ অউলাকশোর, (দ্ামোদরের পিত1), 
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সনাতন বৃন্দাবন বাসকালে যতদ্দিন সবল ছিলেন, প্রতি বৎ 

ব্রজ-পরিক্রমায় বাহুর হইতেন। বৃন্দাবনের বনমধ্যে নানা তী 
উদ্ধার কাল হইতে তিনি বহুজনের নিকট পরিচিত্ত হুইয়াছিলেঃ 

তাহার মুত্তি যেমন মধুর, তাহার মুখের মিষ্টভাষাও তেমনই সর্বজাং 
লোকের প্রাণ কাড়িয়া লইত, তিনি সকলের সহিত আগন ভাবে মিশি 

পারিতেন। ক্রমে যখন তাহার ব্িগ্রহপ্রাপ্তির বার্তা, কঠোর সেবা 

সাধনার কথ। এবং সর্বশেষে তাহার 'অসাান্ত পাগ্ডিত্যের ক 

লোকমুখে সর্বত্র ব্যক্ত হইল, তখন তিনি সর্বজাতীয় ব্রজবাসীর নিং 
স্থপরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বখন পরিরুমায় যাইতেন, তাহ 

আগমন সংবাদ শুনিয়াই দেশের লোক পাগল হইত । সকলে তাহা; 

দর্শন করা, আদর করিয়া খাপ্তাদি দিয়! তাহার সেবা করা কর্তব্য বঙ্গ 

মনে করিতেন। স্থৃতরাং পরিক্রমণ কালে যেখানে তিনি বৃক্ষ 

আশ্রয় লইতেন, শত শত ব্রজবাপী পুরুষ স্ত্রী আসিয়া! তাহার দর্শন লা 

করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কত উৎসব করিতে 

ভারে ভারে খাস্দ্রবা 'আসিত এবং উহা দ্বারা প্রত্যহ স্থানে স্তা 

বৈষ্ুব মহোৎসব লইত । এইভাবে তিনি বিজয্মী সেনাপতির 

ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দেশ জয় করিতেন, বনুজনের হদররাজ্যের অধ 

হইতেন। সনাতন সকল লোকের আদর্শ, সকল লোকের 

দেবতুল্য ছিলেন৷ 

১৬ মোহন কিশোর, (জ্রাতুপ্পুজ)। সেবাইত স্ববরানন্দের সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব 
অত্যাচার ভয়ে অন্যান্ত বিগ্রহের সহিত শ্রীমন্মদনমোহনও জর়পুরের রাজধ 

নীত হন। (১৬৭* খুঃ) কিছুদিন পঁর বৃন্দাবনে তদনুরূপ অন্যমূত্তির 

হইয়াছিল। সনাতনের আরাধাদেবতা। তাহার সমাধি স্থানেই বিরাজ করিতেছেন। 
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সনাতনের অক্তত্রিম ভক্তিতে ভক্তিক্ষেত্র বৃন্দাবনে পুনরায় এক 

বন সঞ্চারিত হইয়াছিল। অসংখ্য ভক্তের আগমনে ক্রমে বৃন্দাবন 
লাহলময় হইয়া উঠে। এই জন্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রথম 
তৈ সেথানে বাস ন! করিয়া! গোবর্ধনের পাদদেশে কুটার বাধিয়াছিলেন। 

তন প্রভৃতি প্রতুদিগের প্রথমে নির্জন প্রদেশে যাইবার উপায় 

1 না, কারণ তাহাদিগের সকলের একত্র মিপিয়া শান্ত্রালোচনা দ্বার 

ক্র সিদ্ধান্ত গঠন করিতে হইয়্াছিল। সে কাধ্য যখন প্রায় শেষ 

ঢা আসিল, এবং সনাতনের নিজের গ্রন্থ-রচনায় শক্তি যখন ফুরাইয়া 

সল, তখন তিনি স্বর্লাবশিষ্ট জীবনের শেষ বেলায় নির্জন সাধনার 

গিরি গোবদ্ধীনের আশ্রয় লইলেন। দেখ! যায় শেষে আর তিনি 

লিখিতে পারতেন না, যাহা লিখিতেন তাহারও শোধনভার 

নস্পুকে দিয়াছিলেন । 

সনাতন পূর্বে নন্দগ্রামে কয়েকটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 

কথা পুর্বে বলিয়াছি। এইবার তিনি নন্দীশ্বর গ্রামে মানসগঙ্গা 

ক প্ুণা-সরোবরের তীরে চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে 

য়! অধিষ্ঠান করিলেন। সে জন্য সেস্থানের নাম বৈঠান। বৈঠানে 
লে বসিয়! তিনি বাত্রিদিন রাধাকৃষ্চ আরাধনা লইন্তা থাকিতেন। 

বল্লভ দাসের একটি পর্দে আছে £-- 

“কতদিনে অস্তন্মনা, ছাপ্লান্ন দণ্ড ভাবনা, 

চারিদগড নিদ্রা বু্ষতলে 

স্বপ্নে রাধার দেখে, নামগানে সদা থাকে, ৪ 

অবসর নাহি এক তিলে ।» 
গোস্বামীরও ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল। সনাতনের কোন খাস্তপানের 

| ছিল না, স্বান ব৷ নিদ্রার আবশ্তঠকতা! ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অজগর- 
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বৃত্তি অবলম্বন করিয়া! শ্রীভগবানের পানে চাভিয়। ঢাহিক্া৷ শেষ দিন কয়ে, 

কাটাইতেছিলেন। শ্রীভগবান স্বয়ং গোপবালক মুর্তিতে আ 

প্রতিদিন তীহাকে হপ্ধপান করাইয়া যাইতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। 

“সঙ্গোপনে রহে ভক্ষণের চেষ্টা নাই । 

কেহ ন! জানয়ে কে আছয়ে এই ঠাই॥ 

কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে ছুগ্ধ লৈয়া | 

ধাড়াইয়। গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া ॥ 

গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ধীষ শোভডয়। 

হুগ্ধভাণ্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয় ॥ 

আছহ নির্জনে তোমা! কেহ নাহি জানে । 

দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে ॥ 

এই ছুপ্ধ পান কর আমার কথায় । 

লইয়া যাইব ভাগ বাখিও এথায় ॥ 

কুটীরে রিলে মে! সভার স্তুথ হবে। 

এঁছে রহ, ইথে ভ্রজবাসী ছুঃখ পাবে ॥” 

ভক্তিরত্রাকর, ৫ তরঙ্গ) ২৫*-১প; 

ক্রমে তাহার ফথ! প্রকাশ পাহল এবং ব্রঙ্গবাপীরা তাহাকে বৃক্ষ 

থাকিতে দেখিয়া ছঃখ পাইল। ভক্তগণ আপিয়া তাহার জন্ত) কুটা 
বাধিয়া দিলেন। এই স্কানে সনাতন গোস্বামী জীবনের বেলা 

করিয়াছিলেন। তীয় অনুগত শিষ্য কুষ্ণদাস ব্রক্ষচ'রী ছায়ার মত তাহ, 

সহচর ছিলেন! ভ্য়দন খোহনের স্বোর কাধ্য রূপ গেশ্বামীর ব্যস 

অন্থলোক দ্বারা চলিত €! সনাতনের বয়স এক্ষণে প্রার ৯* বতনর। 

তিনি অত্যন্ত জরাতুর, স্থবির, চলাচ্লর সাধ্য বড় কম। পরের সাহা 

ব্যতীত শৌচাদিও সম্ভবপর নহে। কৃষ্দাস মুহুর্তের জন্য তাহার কা 
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সদ পপ ফা 

৯. পাশাপাশি শা ্পির্পাস্পিপাশ পাশা সিপাস্িল  পসিীিলশী শত পা তি পোস্ট ৯৬ পাটি পি শট শা পি পিপি স্পা পিসিপা পা পলাপপিস্পিলাসপপসপসিপাসপপাসিশপস 

1 হইতেন না। তাহার গুরুর প্রতি শ্রাভগবানের অসংখ্য 

কারের কৃপা-নিধর্শন তিনি দেখিক্সাছিলেন। 

এইভাবে কৃষ্ণদাসের সর্বাস্তঃকরণিক সেবায় সনাতনের চরম সাধন! 
মাভিত হইতে লাগিল। তিনি আর বৈঠান পরিতাগ করিয়া বুন্দাবনে 

দ£রিলেন না, বুন্দাবনের গোস্বামীরা মাঝে মাঝে এইখানে আসিয়া 

হার চরণ দর্শন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়৷ ছুই একদিন অবস্থান করিয়া 

হইতেন। রূপ আসিক্া। অগ্রজের পাদ বন্দনা করিয়া যাইতেন, জীব 

[দিয় ক্যেষ্ঠতাতের স্নেহাশীষ ভিক্ষা করিতেন, দান গোস্বামীর সহিত 

হার মাঝে মাঝে দেখাশুনা হইত । বঘুনাথের প্রিয় শিষ্য নবাগত 

ষ্দাস কবিরাজ সনাতনের মত জ্ঞানগিরির চরণ তুলে বিকাইয়া 

য়াছিলেন। বুন্দাবনের সাধারণ স্থৃতি সনাতনের সঙ্গে বিজড়িত ছিল, 

খানে যিনি ঘে আচারপালন বা! উৎসব অনুষ্ঠান করিতেন, সকলেই 

লতেন সে সব সনাতনের মতে সনাতনের আজ্ঞায় সম্পন্ন হইতেছে । 

বৈঠানে আপিয়াও কিছুদিন সনাতন গিরিগোবদ্ধনের পরিক্রম 

রিয়া'ছলেন, শেষে তাহা আর সাধ্যে কুলাইত না। প্রবাদ আছে; 

হার ইষ্টদেবতা গোপবালকবেশে আসিয়া তাহাকে একথানি 

স্তরখও দিয়! 'গয়াছিলেন, ক্ষ 'তনি উহারত চারপাশে ঘ্বুরিয়া পরিক্রমার 

ধ্য সম্পন্ন করিতেন। এই ভাবে দিন যাইতেছিল। ক্রমে তাহার 

৯ যন্ত্র অসাড এবং ইন্জিয়গ্রাম শিথিল ঠইয়া। আমিপ। দিনকুত্য ব! 

ফেরা সব বন্ধ হইল। সনাতন উক্ত প্রস্তরথণ্ড বা চরণ পাহাড়ী 

এই প্রস্তরথগুখাঁনি কতকটা বটপত্রাকৃতি এবং দৈঘোঁ দেড় হাত। ইহাতে 
কের চরণচিহন আছে। এজন্ত ইহাকে “চরণ পাহাড়ী” বলে। সনাতনের 

ধানের পর জীবগ্োম্বামী এ প্রস্তর খানি খানয়! স্বকীয় ইটদেবত। রাধাদামোদ রজীর 

রে ঝ্লাখিয়া পুজা করিতেন। এখনও সেই মন্দিরে উহ! আছে। 



১৩৮ জ্ীসনাতন গোস্বামী 
সি সরস 

সম্মুখে রাখিয়া আসনে বপিয়। অর্ধনিমীলিত নেত্রে শ্বাসের তরঙ্গে নাম 

করিতেন । তখন তাহার চিত্তভাব যেন এই-_ 

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দীমি জীবিতং | 

কালনেব প্রতীক্ষেহহং নিদেপং ভূতকো যথা |” 

অর্থাৎ “হে ভগবান, আমি জীবনও চাহি না, মরণও চাহি না। 

যেমন প্রভুর আদেশের অপেক্ষ: করে, আমিও দেইভাবে কালের প্র 

করিতেছি ।” এই অবস্থাক্স জীবন মরণের প্রভেদ থাকে না, ঘটা 

ক্রমে মহাকাশে মিলাইয়। যাইতে থাকে ; তখন সমাধিস্থ সাধকের পু 

কবে যে ভীর্ণধাস ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, তাহা! কেহই বু 
পারেন না। সনাতনেরও সেই ভাব আপিয়াছিল। একদিন 

শিলাথণও্ড খানি সন্ুথে করিয়া বসিয়! আছেন, চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছেন। 
গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করিতেছেন। আর দেখিতেছেন যেন 

গোবধ্ধনধারা প্রভু সেই চরণ পাহাড়ীর উপর চরণ রাখিয়। দাড়াইয়াছে 

শুধু তাহাই নহে, ধ্যানস্তিমিত-লোচন ভক্তের অব্যক্ত অভিলাষ বুঝি 

সত্য সত্যই যেন তাহার ইষ্টৃর্তি শ্রীরাধাশ্তামের যুগলরূপ তাহার 
সমক্ষে স্বরূপে দেখা দিলেন | দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ সনাতন দিব্যা; 

আত্মহ্ার৷ হইস্্লা রহিলেন, বাহিরে কোন ভাব লক্ষণ নাই ; নেত্রে 

নাই, দেহে শ্বাস স্পন্দন নাই; সনাতনের সে সমাধি আর ভাঙ্গিল 

তিনি ইষ্টচরণে আত্ম নিবেদন করিয়া ধরা ধাম ত্যাগ করিলেন। লে 
কেহ জানিল না বটে, কিন্তু সনাতনের আত্ম! স্বচ্ছন্দে লোকাস্তর 

কর্িলন। ইহাকেই বলে অন্তধান। ইহাকেই বলে সাধ; 
নিব্বিকল্প সমাধির পরিণাম ব! আদর্শ মৃত্যু 

এইদিন ১৪৭৬ শাকের (১৫৪৪ খুঃ) আধাট়ী পুণিম1। বৃনদানটু 

ইহাকে "সুড়িয়া” পুর্ণিমা বলে। প্রতি বদর এই তিথিতে 



লোকাস্তর ১৩৯ 
শী 

দনমোহনের মন্দিরে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান মহোৎসব অনুষ্ঠিত 

| মান্দর-প্রাঙ্গণে সমবেত ভক্তগণ লীলা-কীর্তন করিবার সমক্সে 
বগ্রহের বিষণ্ন বদন লক্ষ্য করিয়। থাকেন । বাস্তবিকই সনাতনের তিরো- 

'ব মস্ত বৃন্দাবনে শোকোচ্ছাস বহিয়াছিল, তাহার লোকাস্তবে বৃন্দাবন 

কার হইয়া! গিয়াছিল। সংবাদ পাইবামাত্র সকল গোস্বামীর শশব্যস্ত 

1 গোবদ্ধনে পৌছিলেন এবং সনাতনের শব-দেহ ভন্মীভূত করিয! 
[ভন্ম বুন্দাবনধামে আনিকা! ৬মদন মোহনের মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাহিত 

লেন। তাহার সে সমাধিস্থল লক্ষ লক্ষ ভক্তের অশ্রজল সিক্ত হইস্স 
। রূপ ও সনাতন অভেদাত্বা! ছিলেন, সেইভাবে তাহার। ভক্তসমাজে 

ত হইতেছেন। ভ্রাতৃপ্রেমের এমন আদর্শ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল ) 

র জীবনের প্রকৃতি, গতি এবং লক্ষ্য সকলই এক; জীবনাস্তেও 

য়ে ই্টপদে পরমাগতি লাভ করিয়াছিলেন । অগ্রজ দনাতনকে রূপ 
স্বামী নিজের আরাধ্য দেবতার মত ভক্তি করিতেন; * সনাতনের 

'রাধানের পর ঠিনি আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সে কথা 

॥ বালব । এখন শঙ্কিত চিত্তে সনাতনের কথা শেষ করিতেছি । 

ার কথা ভাবিলে, লিখিলে বা বলিলে ইন্জ্রিয়গ্রাম পবিত্র হম, পরিতৃপ্ঠি 

ত করে, তাহার কথা বলিয়া! শেষ করা যায় না, ভাষার অ্শা মিটে ন1। 

দিন সন্ধ্যালোকে সনাতনের কথ। ভাবিতে ভাবিতে ভাবাবেশে 

লিপিবদ্ধ করিক়্াছিলাম, তাহাই এখানে উদ্ধত করিব! 
[তন-প্রসঙ্গ শেষ করিলাম । 

"উজ্জল নীলমণি” নামক বিখ্যাত স্বকৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে রূপগ্োশ্বামী শ্রকৃষ্ণ 

সনাতন উভয়কে সর্বাশ্ে একই শ্লোকে একসঙ্গে প্রণাম করিয়াছেন। 

শ্লীকটি এই ৫- 



১৪৩ 

শ্লোকটি স্বার্থব্যঞতক। “দনাতনাস্থা প্রভূ" বলিতে নিতাবিগ্রহ শরীক অথবা সপ 

জ্ীসনাতন গোস্বামী 

ভারতের পুণ্য সনাতন ধন্ম 

সনাতনী প্রথা রাখিয়া, 

সনাতন তুমি ত্যাগের মহিম! 

জগতে রাখিলে আকিয়!। 

রম্য হম্ম্যরাজি গৃহবান ত্যজি 

পথের ভিথারা সাজিলে, 

কাস্থা করঙ্গিয়া কাঙ্গাল সাজিয্া 

মাধুকরী করি বাচিলে। 

ভারত প্রলয়ে পায় যর্দি লয়, 

তব স্থৃি মুছে যাবে না) 

ইতিহাস যদি উপহাস হয়, 
তোমার বিনাশ হবে না। 

অতুল সম্পদ উচ্চরাজপদ 

চরণে দলিয়। দিয়াছ, 

ধনের গৌরব যশের পৌর 

তুচ্ছ করি চলি গিয়াছ। 

ল্লদেশ স্বজাতি শ্বধন্মের তরে 

বিধন্দীর সেবা কর নি, 
বিবেকের যতে সভ্য পথ হতে 

রেখা মাত্র তুমি সর নি। 

“নামাকুটুরসজ্ঞঃ গীলেনোদ্দীপঞ্ন সদানন্দং | 

নিজরূপোৎ্সবদায়া সনাতনাস্মা প্রভুর্জয়তি ॥” 

গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। 



লোকাস্তর ১৪৯ 
শাস্ম 

কাঙ্গালের বেশে বুন্দাবনে এসে 

জঙ্গলে জঙ্গলে দ্বুরিস়্া, 
কত তীর্থরাজি উদ্ধার করিলে 

শাস্ত্রের বিচার করিয়।। 

বজের সেবিত ব্রজের সম্পদ 

মদন গোপাল মুরতি; 

তমি যে তাহার সেবা প্রকাশিলে, 

রাখিলে বিরাট কীরতি ৷ 

যোগে যাগে আর রাজভোগে বার 

ভোগের বিলাস বিহিত, 

তোমাব্র ভিক্ষান্্ন “আঙ্গা কড়ি” ভোগে 

তাঁহার যে তৃপ্ডি হইত । 

কুস্থমের দলে, তুলসী সপিলে 

করিলে যে তুমি অর্চনা, 
তন্ত্র মন্ত্রাচারে শত উপচারে 

তেমন পুঁজ! যে হয় না । 

অশ্রজলে অয শোধন হইত 

বোধন কাতর বোনে, 

জ্ঞানের জলধি মন্থন করিসা 

স্তোজ্র যে ফুটিত বদনে। 

জনম ভরিয়া ॥ করম বকরিয়। 

চরম সঙ্গতি লভিলে, 

রাধাস্তামরূপ প্রেমরস কুপ 

প্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলে । 



৯৪২ শ্রীপনাতন গোশ্বামী 
ন্ ৮৮৯৯৬ পািলীছি পি তি প্সদিকি ৬ পিপক্ষিলী সিপাস্টিলাসিা সিসি 

শ্রুতি স্থতি আদি গ্রন্থ রাশি রাশি 
স্তপীকৃত হুল কুটীরে, 

সুম্ষ্প বিচারেতে শাস্ত্র বিরচিলে 
ভক্তিবাদ মূলে অচিবে । 

বিরুদ্ধ বাদীর তর্কজাল ভেদ, 

নব মত ধ্বজ1 উড়িল, | 
গৌড়ীস্ক বৈষ্ঞব ধ্মের মন্দির 

নুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িল। 
দেশে দেশে তার তরঙ্গ ছুটিল 

বুন্দাবনে দৃষ্টি পড়িল, 
লুপ বৃন্দাবন মাথা তুলি পুনঃ 

ভারত মাঝারে দাড়াল ॥ 

সম্পূর্ণ 



আবপ গোত্বামী | 

“যদ্বাক্যাশড সাধবঃ কৃষ্তং সংবিদস্তি সপার্ষদম্ 

শ্ীবূপস্তত্ববিভুপঃ স মে কৃপয়তু প্রভূঃ ॥ 





শ্রীবূপ গোস্বামী 

কুমার দেবের তিন পুত্র জগছ্ধিখ্যাত *--অমর, সন্তোষ ও বল্পভ। 

চতন্তদেব উহাদের নাম বদলাইয়! যথাক্রমে দনাতন, রূপ ও অনুপম 
নে দেই নামেই তাহার! পরিচিত। এই তিন জনের মধ্যে 

'মধাম। শৈশব হইতে সনাতন কিছু শাস্তশিষ্ট ও গম্ভীর এবং রূপ 
ান্ত চঞ্চল এবং উচ্চ প্রতিভামম্পন্ন ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৪৭৩ খুঃ অবে 
দের সর্ধকনিষ্ট ভ্রাতা বল্লভের ভন্মগ্রহণের পর অল্লদ্িন মধ্যে কুমার- 

বর মৃত্যু হন্ন। তখনও তাহার পিতা মুকুন্দদেব গৌড়-রাজসরকারে 
(বা কোন উচ্চরাজপনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি পৃতচ'রত্র পুভ্রের 

$শ্মিক মৃত্যুর পর, বড় ছুই পৌন্রকে রামকেলিতে লইয়া আসিলেন। 
| অমর বা নাতনের বয়দ ৮ বৎসর এবং সন্তোষ ৭» রূপের বয়স 

পাদ লীবগোস্বামী স্বীয় প্রঘুতোষণী”তে যে বংশপরিচয় দিয়াভেন, সেখানে 

রর পুত্র সম্বদ্ধে এইকগ লিধিয়াছেন ;-- 

“তৎপুভরেষু মহিঘ বৈষ্ঞবগ্নপপ্রেষ্ঠান্্রয়ো জজ্ঞিরে 

যে বং গোত্রনমুত্র চেছ চ পুনশ্চতস্তরাস্চি তমা” 

খানে “তৎপুত্রেযু" কথা হইতে বুঝ! যার যেন তাহার আরও পুত্র ছিল। 

বুলখস্থাদি কোথাও তাহাদের কোন, পরিচয় পাওয়া যায় নাই। হুতরাং 

| তিন পুত্রের কথাই ধরিব। 
১৩ 



১৪৬ | শ্রীরূপ গোস্ব।মা 
০৬ সি পো পিসি তব ্স্মি লোপা বাসি লাস নাসিরের সপ ৯প্চি 

৫ বৎসর মাত্র। বল্লভ তখন একাস্ত শিশু বঙ্গিরা কিছুদিন বাক্ঃ 

বাটাতে থাকিলেন এবং কয়েক বর মধ্যে অগ্ত পরিবারবর্গের ॥ 
রামকেলিতে গিয়াছিলেন। অমর ও সন্তোবের বামকেলি আপিবার 

মুকুন্দদ্েব ১ বদর জীবিত ছিলেন। এ" দশ বৎসরের মধ্যে উ 

ভ্রাতা তীতিমত বিদ্যার্জন করেন। প্রতিভার পথ আপনি উদ 
হয় বটে, কিন্তু উচ্চ রাজকর্মচারী মুকুন্দদেণের চেষ্টা, যত্র ও 

বালকদিগের সুশিক্ষালাভের সুব্যবস্থাহ হহয়াছিপ। বালাকাল হই; 

হই ভ্রাতায় প্রাণে প্রাণে এমন মিলন হইয়া গিক্সাছিল যে, কেহ কাহাছে 

ছাড়িয়া এক মুহুর্ত তিষ্টিতে পারিতেন ৮ । জীবনের প্রথম হই 
উভয়ের গতিমতি ধ্যানধারণা একই পথে শিযন্ত্রিত হইয়াছিল 

উভয়ের শিক্ষাগুরু একই ছিলেন। সনাতন যে সকল গ্র 

পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন, তাহাদের কথ। তিনি নিজেই ব 
গিয়াছেন; উহাদের পরিচয় আমরা যথাস্থানে পূর্ব্বে দিয়াছি। (৬৬ 
রূপেরও শিক্ষাগ্ডরু তীহারাই। তদ্যতাত তিনি অন্ত কোন ৫ 

অধ্যাপকের নিকট শিক্ষাপাভ কারগ্জাছিলেন কিনা, জান। যায় 7 

তবে পিতামহের মৃত্যুর পর যখন সনাতন রাজকার্ষ্যে প্রবিষ্ট হুনঃ ত 

রূপ শিক্ষার্থী ডিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে তিনিও ফাজ্সরকারে কা 

হন বটে, কিন্তু তাহাদের কেহই কখনও পরবর্তী জাবনে বিদ্যা 

বিরত হন নাই। আজীবন শিক্ষার্থী না ভইয়। কেহই মানব-সমা; 

শিক্ষক-পদ্বাচ্য হন নাই । দশনশান্ত্রে সনাতনের এবং কাব্যব্যাকরণাদি 

রূপের কিছু বিশেষ জধিকাঁর ছিল। যৌবনেই লোকের কবিত্বের 
হয়, রূপেরও তাহা হইস়্াছিল। তিনি গৌড়ে থাকিতেই তাহার দু 

কাব্য--হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশ-রচনা করেন । অগ্রজ অপেক্ষা 
বোধ হয় পারুসীক ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি? 

নদে 
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কাব্যানুরক্তির ইহাও অন্যতম কারণ । তাহার ভাষার মধো 

[মলকাব্যকলার মধুর 'ন্কণ অনুভূত ভর, তাহাতে পারন্ত 
[র খপ অস্বীকার করা যায় না। আমর! পূর্বেই বলিয়ান্ি, 

মে থাঁকিয়। উভয় ভ্রাতায় তথাকার প্রদিদ্ধ পণ্ডিত ও শাননবর্ত। 

ফকর্ উদ্দীনের নিকট থাকিয়া! পারসীক ভাষা শিক্ষা করেন ।* 

ঈনাতনের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্ধযদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া সুৎতান হুসেন শাহ 
ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপকে রাজধ্ধ বিভাগে উচ্চ পদ প্রদান করেন। 

গর কার্যে যেরূপ ্ঙ্গ্নন্ধান,। কাধা-কুশলভা এবং লোক পরুরু- 

ক্ষমতা থাকা প্রয়োজনীয়, রূপের তাহা ছিল। ভিনি স্থুলকা় 

, তাহার মুখাবয়বে এমন এক প্রকার কঠোর তেজস্থিচা প্রচ্ছন্ন 

যেতাহাকে দেখিলেই লোকে মস্তক অবনত করিত; সুকুমার 

1তনের প্রশান্ত মুর্তি ও ভাব-গা্তীর্ম্য দেখিয়া লোকে তাহাকে 
করিত, রূপের মুখপ্রতিভা দেখিয়া সকলে তাহাকে ভয় করিত। 

মত বাক্তি লোকপাল হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকেন। আমর! 

দখিব, বৃন্দাবনে গিস্বা তিনিই তথাকার সর্বময় কর্ত। কইফ়াছিলেন। 

মত রাশিভারী লোকদিগের অত্তঃকরণে কোন নীচতা বা 
£ আমিতে পারে না, তাহারা সর্ধত্রই সবকার্ধে *বিশ্বাপী ও 

শালী হন। রাঞজকার্ষ্য রূপের অপ্রাতহত ক্ষমতা ও বিশ্বস্ত তার 

এই ফকর্ -দ্দীন সৈয়দ বংপীয়। তিনি কাশ্পিগ্রান হদতীপস্থ “আমূল” নগর 

সয় সপ্তগ্রামে অবস্তিতি করেন। তথায় তাহার পিদ্যাবন্তার যশঃ সর্বত্র 

য়) সেখানে তাহার নামীয় মস্ভিদ্ব আছে। উহাতে উতৎ্কীর্ণ শিলালিপি 

[জানা বায়, অস্জিদ্টি হার পুত সৈহদ জালাল উদ্দীন হানেন কর্তৃক ৯৬৩ 
১৫২৯৫) সুলতান নসরৎ শাহের, সমযে নিশ্মিত হয়। এই মপ্জিদ্ী 

পূর্ত-বিভাগ হইতে সংরক্ষিত হইয়াছে । মাসুক বসুমতাঁ, ভাদ্র, ১৩৩২। 
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জন্ঠ সুলতান সথমেন শাহ তাহাকে পসাকর ব! সাকের (বিশ্বস্ত) ম 

এই সম্মানস্থচক নাম ও উপাধি ধিক্বাছিলেন। তিনি সকল বক 

বলদর্পের সহিত করিতেন। তাহার সঙ্কল্প স্থির হইতে হিলম্ব হইত 

সম্কল্প হওয়া যাত্র উহ তিনি কার্ধো পরিণত করিতে দৃঢ় চে! করি; 

রাজস্ব-সডিবর্ূপে রূপ যে রাজা প্রজা! সকলের নিকট হইতে € 

আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াহিলেন, তাহা! বলাই বাহুল্য । 

এমুন সুন্দর ভাবে পারপাক লিধিতে, পড়িতে ও অনর্গণ ঝ| 

পারিতেন, এবং সকল মুসলমান কর্ধচারীত মহিত মিশিয়। কার্ধা নি 

করিতেন যে, সাকর মল্লিক মুনলমাল বা হিন্দু ছিলেন, তাহা 

বুঝিতে পারিত ন1। নানাভাবে বিধন্মীদিগের সহিত ঘনিঃ 
খিশিতে গর! তিনি ও তাভার ভ্রাতাবা সকলে কতকটা গ্রে! 

হইয়া গিয়াছিলেন, মে কথা চির বলিষ্কাছ। বাজকার্ষ্যে তাই 

অধকাংশ দযয় অঠ্বাঙিত ভইঈত এবং যুসন্মানী হাবাবে তাহাদি 

আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইতে হলেও তাহার! নিজগুহে কখনও, 

চ্5গ! পরিত্যাগ করেন নাহ । তাহারা পশ্তিতগণকে পাইলে দ৭ 

শান্তর লইয়া! ঘোর তর্কন্তিকক করিতেন । 

এমন প্লময়ে শ্ীচৈতন্তদেখ রাষফেলিতে আসিলেন। 

বৈছ্যাতিক প্রবাহে ভ্রাতৃগণের সকল মরিচ কাটিয়। গেল, তাঁযা 

অন্তনিহিত জ্যোতিঃ বাহির হইয়! পড়িল। মহাপ্রভু সনাতন ঃ 
ভক্তি প্রীতি ও দৈগ্ঠভারে মুগ্ধ হইয়া টগুয়কে ভক্তরূপে আত্মসাৎ 
তাহাদের নামকরণ করিয়া চলিয়া গেদেন। তখন তাহার 

প্রগাঢ়ভাবে ভক্তিনাধংনে ও ধশ্মতৰ নির্ূপণে আত্মনিয়োগ করি; 
মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিয়া নিয়মিতভাবে জপাম্ুশীলন করিতে লা? 

এবং সময়ে সময়ে নির্জন স্থানে গ্যানমগ্র হইয়া আধ্াত্মিক ৪ 
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রে উঠিতেছিরেন । চাকরী তাহাদের নিকট কখনও ভাল লাগে 

উচ্চপর্দ হইলে কি হয়, উহার শৃঙ্খল ভারী বলিয়! গায়ে যেন 
'বাজিত। চৈতন্যদেবের ক্কপা লাভের পরু তাহার! অনেক 

হইয়া গেছ্েন। শ্রেচ্ছাচাত একেবারে পরিভযাগ করিয়। 

ঢাবে সাত্বিক আচারাদি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নান! 

অনুষ্ঠানে এবং প্রাত্যহিক ক্রিয়া সম্পাদনে তাহারা নৃতন মানুষ 
ন। 
৷ অবস্থাক্ন দাসত্বের চাকরী আর ন্ডাল লাগিত না। সনাতন কিছু 
তিনি শান্তভাবে অবস্থা বিচার করিতে লাগিলেন, ব্ূপ কিছু 

চঞ্চল, চাকরী তাহার নিকট অপহা হুয়া উঠিল। একটা 
না যায়, এমন সময়ে একটা ঘটন। ঘটল । একদিন প্রভাবে খুব 
ইতেহিল; গুরুতর রাজকার্ধ্যান্থরোধে বূুপ সেই সময় গাল্কীতে 

রবারে যাইতে ছিলেন। এক ধোপা ও ধোপানী তখনও 

াগ করে নাই । ঘরের পশ্চাত হইতে বহকদিগের পদ্শব্দ 

ধোঁগানী অনুমান করিল শুগাল, ধোপ্। বলিল বাগবাড়ীর কোন 

নতুবা এমন বর্ষায় এত সকালে বাক্গবাড়ী অভিমুখে যাইবে কেন। 

রূপের কানে গেল। প্রধান ঘটনা যাহ! ঘটে, পুর্ব হইতে উহা 

ধাকে, ভবে আপাততঃ একট! উপলক্ষ্যের গুয়েজিন হন মাত্র । 

মাত ঘটনায় রূপের মনে ভীষণ বিভৃষ্ণা জন্মিল, চাকরা দাসত্তই 

বংচাকনেরা শৃগালের মতই দ্বণ্য । শ্লেচ্ছ রাজার দাসত্ব পরিত্যাগ 
জন্ত ক্কুতসংকল্প হইয়া রূপ" সেদিন গুহে 'ফিরিলেন, আব 

করিলেন না। উভগ্ন ভ্রাতায় পরামর্শ হইল, ছুইজনেই 
[গ করিবেন, ইহাই স্থির হইল ৷ তবে সনাতন বিশেষ বিবেচনা 

বলিলেন, উভয়ে এক সময়ে কার্্যত্যাগ করিলে তাহান্দের উপর 
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'ঘার অত্যাচীর হইতে পারে। সনাতনের পর্দ অতি উচ্চ এবং অ 

নার্রিতবপূর্ণ ; এজন্য স্তির হইল, তিনি অগ্রে চাকরী ছাড়িবেন না 
অগ্রে চাকরী ত্যাগ করিবেন । পূর্বেই বলিয্নাছি, রূপের সংকল্প ঃ 
কার্যাসি্ধিতে বিলম্ব সহা হয় না। বিশেষতঃ তাঁহার মনে এক 

নির্কেদ ভাবের উদয় ভইয়াছিল । 

সনাতন কোন দিনই তেমন সংসারী ছিলেন না; রূপই বি 

সংসারের কর্তা, সকল কার্ষোর ব্যবস্থাপক, ধনসম্পস্তির রক্ষক 

প্রকৃত অধ্যক্ষ । তবে রূপ অগ্রে চালয়া গেলে যে সংসারের 

আন্গবিধ। ঘটিবে, সনাতন তাহা বুঝিলেন। কিন্তু উপায়াস্তর ছি 

ন্রপ কিছু ধরিলে ছাড়ি ণার পাত্র নহেন। 

রূপ অন্নপিন মধ্যে সকলের সঙ্গে ডিনাবপত্র মিটাইলেন, ধনন 

গুহাইয়া লইতলন এবং ভাগর অন্পস্থিতিকালে কাধ্যার্দি কিরূপে চ 

ভাতার ব্যবস্থা স্থির ক'দুলেন। ধনসম্পত্তি যাহ! পাইলেন সংগ্রহ 

নৌকায় বোঝাই করিয়া রূপ গুঙ্গাভিযুখে চলিলেন, কেবল মাত্র” 

পগোঁড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে 
সনাতন বাস করে রহে মুদদিঘর (৮ 

সনাতনের আবশ্যক বারের ভন্য দশভাজার টাক। গৌড়ে এক 

মুদির ঘরে গচ্ছিত পাখির। গেলেন । রূপ ও বল্লভ উভয়ুভ্রাতা রাম্ 

বাটা হইতে সমস্ত পরিবারবর্গ * নৌকারধাগে সঙ্গে লহ! 

₹₹ জপ লশাতন্ গুহত্যাগী হহবাখ পত্ধ এমনভাবে সংলার জীবণের এ 

নুছিরা ফেলিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন যে, তাহাদের পরিবারবর্গের 

নংবাদই আমরা পাই না, কোনও বৈষ্বগ্ঞ্থে সে প্রসঙ্গ নাই। আ্ীচৈতর 

আসবার সময়ে সনাতন সন্ত্রীক তাহার পুজ। করিয্লাছিলেন, এ কথ। 

“চৈতশ্যানঙগলে" আছে, জল্লানন্দ চৈতগ্ঠদেবের সমসাময়িক বাক্তি। সুতরাং এ] 



গৃহ-ত্যাগ ১৫১ 

ব্বীপে ও কতক ফতেহাবাদের অন্তর্গত প্রেমভাগে  পাঠাইলেন ।1 

বছধন লইয়া! প্রেমভাগে নিজগৃহে আপিয়াছিলেন। তথায় অর্দেক 

ব্রাঙ্গণ ও বৈষুবগণকে দান করিলেন, বাকী বাহা রহিল তাহার 

আত্মীয় কৃটুম্বগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দ্রিলেন। এবং 

সরকারের অতাচারের আশঙ্কা ক'রয়া অপরার্ধথ পরিমাণ টাকা 

কন্মিক বিপদ হইতে আশ্মরক্ষ। করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিশ্বস্ত 

ডনের স্ত্রী বাঁকশায় প্রেবিত হনযাছিলেন, তাহ ধরিতে পারি। রূপের স্ত্রী জীবিত 

রন কিনা জানি না; সম্ভবতঃ ঠিগ্সেন না, রূপের অগ্রে গৃহতাগের তাহাও 

উণ হইতে পারে। প্রেমবিলাসে (২৩শ। ২২৩ পৃঃ) কিন্তু রূপের স্ত্রীর গল্প আছে। 

ধ্ত:ঃ সনাতন বা রূপের কোন পুত্র সন্তান জীবিনচ চিলেন ন" থাঁকিলে 

গারা জীবের সঙ্গে বুন্দাবনে না গেলেও অন্ততঃ শিক্ষালাভের জন্য নবহ্বীপে 

সতেন! বল্পনতের পুল্প জীব এই সময়ে মাতার সঙ্গে বাকলায় গ্রিয়াছিলেন, 

তে সন্দেহ নাই, শারণ পঠৈতগ্ভের রামমকপলি আগমনের সময়ে জীব জতি শিশু 

নন এবং তিনি মহাপ্রভৃকে দেখিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ 

দয়ে কপ ও বল্লন্ত একত যাত্রা! করিয়া পথে আসিয়া রূপ প্রেমভাগের বাটাতে 

কন এবং বলপগকে দিয়া উহার একমাত্র পুক্র জীব ও অন্যন্য পরিবারবর্গকে 

চলার বটাতে প্রেরণ করেন। উহাদগকে রাখয়! বলভ প্রেমন্ভাগে আনিয়! 

তাস সঙ্গে মিলিত হন। 

+ “পুর্বে পরিজনে পাঠাইল।1 সাবহিতে । 

কত চন্্রন্বীপে কঙ ফতেহাবাদেতে ॥ * 

শ্ীরূপ বল্পভ সহ নৌকার চড়িয়া। 
বহুধন লৈয় গৃহে গেলা! হয হৈয়া ॥” 

ভ. র. ১ম, ৪৬ পৃঃ 



১৫২ শ্ররূপ গোস্বামী 

ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন।* শ্রাবূপ ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব্দিগা 

যে সব দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূমিদানেরও প্রমাণ পাওয়! যায 

তাহাদের প্রপিতামহ পদ্মনাত জাহ্ৃবীতীরে বর্তমান কাটোক্জা 

সন্নিকটে নৈহাটি গ্রামে বাড়ী করিক়্াছিলেন, সে কথ পুর্বে বলিয়াছি 
তৎপুভ্র মুকুন্দদেবও সেইথানে বাস করিনেন। এ গ্রামের ছুই ছি 

মাইল দুরে দক্ষিণখণ্ড নামে একটি গ্রাম এখনও আছে। তথাকা 
গোস্বামী বংশীয়ের! পন্মনাভের গুরুপদে বরিত হন। রূপ প্রেমভা; 

আপিয়া দক্ষিণখগ্ডের সেই কুলগুরু যিনি জীবিত ছিলেন, তাহা; 
আহ্বান করেন এবং পারসীক ভাষায় দানপত্র লিখিয়। দিয়] প্রেমভাগ 

তৎনন্লিহিত স্থানে বন্থল পরিমাণ ভূমি উহাকে দান করেন। এখন! 

দক্ষিণথণ্ডের ঠাকুর উপাধিধারী গুরুবংশীয়েরা এ সকল জমি নে! 
করিতেছেন এবং উহার দলিলপত্র তাভাদ্দের নিকট আছে। 

গৌড় হইতে চণিরা আমিবার পূর্বেই রূপ নীলাচলে ছুইজন নে 
পাঠাইপ্লাছিলেন। তিনি জানিতেন মহাপ্রভু চৈতন্ত শীঘ্রই বৃন্দা, 

যাত্র। করিবেন, তিনিও সেই সঙ্গে বুন্াবনে যাইবেন, এই সংকল্প ছি 

যখন তিনি প্রেমভাগের বাটাতে বিষয় বিত্তের বাবস্থাদি লইয়। ব্যাগ 

ছিলেন, সেই সময়ে নীলাচল হইতে তাহার প্রেরিত লোকের! ফি 

* *্ররূপ গোসাঞ্রি তবে নৌকাতে ভরিয়া । 

আপনার ঘর আইলা বহুধন লগা ॥ 

ব্রাহ্মণ বৈষবে দিল তার অর্ধ ধনে। 

এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে ॥ 

দণ্তবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল। 

তাল ভাল বিপ্রস্থানে স্বাপ্য রাখিল |” 

চৈ. চ. মধ্য ১৯, 



শিক্ষা ও দীক্ষ1 ১৫৩ 
শসপস্টিসস পপ অপপস্টিণা এপাসিপাস্পিপ্পএন  পািস্ীকচিশিস্পিপাসিপা পট 

| সংবাদ দিল যে, মহাপ্রভু ঝাড়িৎগ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্র! করিয়া 

প ইতিমধ্যে বল্লভ বাকৃলা হইতে প্রেমভাগে আসিয়া পৌছিলেন ; 
উভয্ন ভ্রাতাক়্ ব্যস্ততার সহিত কাঁধ্যব্যবস্থা করিয়া চিরজাবনের মত 

ঢগ করিলেন । 

(২) 

শিক্ষা ও দীক্ষা । 

্প প্রেমভাগ হইতে অস্ল লল্লছের সহিত পদরজে যাত্রা করিয়া 

£ সোজা পথে গঙ্গাতীরে আসিয়া পড়িলেন এবং তীরবর্তী রাজপথ 

ক্রমশঃ আ্গ্রপর হইতে কাগিলেন । প্রাণে এম্ান্স আবেগ, মনে 

[ উগ্ভম, বাহিরে নিতান্ত নিক্ষিঞ্চন ভাব,-- উভয় ভ্রাতা গৌরাঙ্গের 

ীভের আশায় অবিশ্রান্ত হরিনাম করিতে করিতে প্রস্থাগের দিকে 

ন, কারণ তাহারা গুনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল ভঈতে বৃন্দাবন 
করিগ্াছেন। পথে তাহাকে ধরিতেই হইবে । কোথায় অন্তরঙ্গ 

 তম্ম্য অষ্রালিক1, বিপুল বৈভন পড়িয়া রহিল--সংসারের সকল 

নথ মলপ্রায় পরিত্যাগ করিয়! সংসারব্বাগী ভ্রাতৃদ্বর় দেশত্যাগ 

| বহুকাল হইতে এদেম্শের আবালবৃদ্ধর্নিতা হরি নামের 
“কীর্তন প্রসঙ্গে এই গান যেখানে সেখানে শুনিয়া আসিতেছে 

“রূপ সনাতন, ভাইরে দুজন, 

তার! ব্রজের' পথে চ*লে যায়|” 



১৫৪ জীপ গোস্বামী 

পে গানে আমাদের প্রাণে ষে উদাস নির্কেদ ভাব আনিয়! দেয়, 

মনাতনের জীৰন কথার স্বরূপ আলোচনা করিলে তাহ। আরও দৃঢ় ক: 

দিবে। সনাতনের গৃহত্যাগের কথা আমরা পুর্বে বলিয়াছি। 1 

সময়ের হিসাবে তিনি এখনও গৃহত্যাগ করেন নাই। রূপই 

গৃভত্যাগ করেন। তিনি পথে আসিয়! শুনিলেন, সনাতন হুসেন শা; 

কোপে পড়িয়া কারাগারে নিক্ষপ্ত হইয়াছেন। * তখন রূপ এক 

গৌড়ীয় ভৃত্য কর্তৃক অগ্রজের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। 

গৌড়ে এক মুদির নিকট যে দশ সহত্র মুর! গচ্ছিত রাখিয়া! আসিয়া 

সনাতন যেন উহ্হাই উৎকোচ দিয়া নিজে মুক্ত হুইয়! শীঘ্র শীঘ্ব বৃন্দ 
যান । তথায় তাহারা সকলে নিলিয়া জইগৌতাঙ্গের আয় 

করিবেন। ইহার পর সনাতন কিরূপে কাধামুক্ত হইয়া পলায়ন কু 

কাশীধামে পৌছিয়াছিলেন, সে কথ: পূর্বে বপিস্াছি। 

কিছুদিন মধ্যে রুপ ও বল্লভ প্রগ্নাগে আপি! শুনিলেন, মহ 

বৃন্দাবন হইতে ফি'রখার পথে তথায় আপিয়াছেন। সেখানে গ্রে 

বন্তা বঠিয়াছে। গঙ্গাবসুনা উভয়ে মিশিয়াও প্রয়্াগকে ডুবাইতে ? 

নাই; কিন্ত মহাপ্রভু কষ্ণপ্রেমের বস্তায় প্রন্থাগকে ডুবাইয়া। ফেলিয়া 

ঠিনি খন ধিন্দুমাধব দর্শনে গেলেন, লক্ষ লক্ষ লোক লাচিতে না 

সঙ্গে সঙ্গে চলিল, 

“কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেভ নাচে গায় 

কষ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ।» 
রূপ ও বললভ শিভূতে সেহ লোকক্সংঘের সঙ্গে চপ্িলেন, বিন্দু 

মন্দিরে প্রভুর আবেশ দেখিস মুগ্ধ হইইলেন। তথা হইতে বাহির 

যখন শুচৈতগ্তদেব এক পুর্বপরিচিত দাক্ষিণাত্যবাপী ব্রাহ্মণের ব 

নিমন্ত্রিত হইয়া গেলেন, তখন শ্ররূপ ও বল্পভ উভয়ে গিয়া দওবং 



শিক্ষা ও দীক্ষা ১৫৫ 

ণাম করিয়! প্রভূ সাক্ষাৎ করিলেন। প্রত তাহাদিগকে হাত ধরিয়া 

য়া বালিলেন-_- 

“কাষ্র করুণা কিছু না যায় বর্ণন। 

বিষয্ব-কুঁপ হইতে কাড়িল হই জন ॥৮ 

ষে উভয়কে নিকটে বসাইয়া সনাতনের কথা জিজ্ঞানা করিলেন 
তিনি কারাবদ্ধ শুনিয়া বলিলেন, শীঘ্রই সনাতন মুক্ত হইস্স! 

[সিবেন। 

গৃতস্থামী ছুইভাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তীহারা তথায় আনিয়া! প্রনাদ 
তর ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। ত্রিবেণীর উপর প্রভুর 

|নঘরের সন্গিধ "ন ঢই ভ'ই আলিয়া বাসা করিলেন। এই সময়ে বল্ল 

নিকটপর্তী আউনী গ্রাম ছিলেন, তিনি বৈদিক যাজ্ঞিক এবং প্রবীণ 

লীন। তিনি আলিয়। মহাপ্রভৃকে এংং রূপ বল্পভ ছুই ভাইকে নিমন্ত্রণ 

রিলেন। ভট্ট রূপের রূপ দেখিয়াই মোহিত হইয়'ছিলেন, পরে যখন 

তাহাকে রূদ্রে পিবরণ বললেন, তখন ভট উা'্গকে আলিঙ্গন 

'রিতে যান, উভয়ে “অস্পৃপ্ত পানর মু না জুইহ মোরে” বলিয়া 

সগিয়া পলাইতেছিলেন। মহাপ্রভু দুরে বপিয়া ভাগিতে লাগিলেন । 

৷ নৌকাম়্ চড়াইয় প্রভুকে শ্বগণসহ নিজ বাটা লইম্মা গিয়া পরমভর্তিতে 

[বা করিলেন, রূপ ও বল্লভ প্রসাদান্গে ধন্ঠ হইস্রা সঙ্গেই ছিলেন৷ সংবাদ 

টলে যখন ভ্টের বাটাঠে অনংখা ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল, তখুন 
[কভিড় তন্ষে প্রভু নৌকায় আদিয়! ত্রিবেণীতে দশাহবমেধ ঘাটে এক 

জন গৃহে অবস্থিত করিলেন। তথায় দধদিল থাকিয়। তিনি 
পকে প্রেমধশ্মের নিগুঢ় স্বরূপ শিক্ষা দিলেন। কবিকর্ণপূর স্বপ্রণীত 

ইচৈতন্য-চন্ত্রোদয়* নাটকে রূপের শিক্ষা্দীক্ষা। সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 
ইন। 
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লা পসসপত শর পিপি 

রূপ গোসাঞ্জিকে শিক্ষা করেন শক্তিসঞ্চারিয়া । 

বুষ্ণভক্ত ভক্কতিতত্ব রস তত্ব প্রাস্থ। | 

সব শিথাইলা প্রভূ ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ 

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 

রূপে কৃপা করি তাহ] সব সঞ্চারিল ॥ 

অরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা ।' 

সর্বতত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিল ॥৮ 

চৈ. চ. মধ্য, ১৯শ। 

প্রভু বগিলেন, প্রূপ! তুমি শুন ভক্তিরসের লক্ষণাদি অর 

সংক্ষেপে সুত্রূপে তোমাকে বালতেছি। ভক্তিরস-পিন্কু অদীম এ; 

অতলঃ তোমাকে আস্বাদন করাইবারু জন্য উহার এক বিন্দু 

বলিতেটি।* জীব জগৎ স্থাবর ও জঙ্গন--এই ছুই ভাগে বিভক্ত 

জঙ্গমের মধ্যে তির্ধ্যক্, জলচর, স্থলচব্র প্রভৃতি শাখাভেদ আছে। মনু 

জাতি উহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক। তাহা হইতে শ্রেচ্ছ, পুলিদ 

বৌদ্ধ শবরার্দি বাদ দিলে প্ররুত ধর্মাচাবী গোকের সংখ্যা কম 

তন্মধ্যে আবার ওজ্ঞান! ও মুক্তিকামী অত/প্ল। সেই অত্াল্পের মত 

নিষ্ষাম ও শাস্ত কৃষ্ণতভক অ'ত স্থুহুল্প'ভ। সর্কেন্দ্রি় ছার! খবীকেশে 

সেবার নাম ভক্তি । 

“অন্ত বাগ! অন্ত পুজ1 ছাডি জ্ঞান কর্ম 
আহুকুল্যে সর্বেজ্দিয় কৃষ্ণানুশীলন |” 

অর্থাৎ যখন কেহ অন্য বাঞগ্ু। ছাড়িয়া, অনগচিত্ত হইয়া অন্ত দেবতা 

পুজা! ছাড়ির। জ্ঞান কর্ম সব প:রত্যাগ করিয়া, সবেবন্দিয় দিয়! কৃষ্ণানুণী। 
ব। কৃষ্ণসেবা করেন, তখন তাহাকেই বলে শুদ্ধা ভক্তি । তখন তা 
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স্পা সপ 

ন ভুক্তিমুক্তির কোন স্পৃহাই থাকে না। এই নিহিত অনুরাগাত্মবক | 

অনুরাগ ব! রতি ক্রুনে গাঢ় ভইয়। প্রেম উৎপন্ন হয়। 

'নাধনের ক্রম অনুসারে ভক্তি আট প্রকার; ভাব, প্রেম, প্রণয়, 

হ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাব এবং তভ্তের বিভিন্ন ভাবানুসারে 

ওভক্তিরল পাঁচপ্রকার যথা--শান্ত, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর । 

[ক সনাতনাদি শান্ত ভক্ত, মভাবীরা'ন দাস্ত ভক্ত, ভীমাজ্ঞুন ও 

নমাদি সধ্য ভক্ত, নন্দহশ্পোদ! প্রভৃতি কাৎসল্য ভক্ত এবং ব্রঞ্গগোপীগণ 

ররসভক্ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । শান্তভক্তির ছইটি প্রধান গুণ--কৃষ্ণনিষ্টা 

গ-ত্যাগ । দাশ্তরসে এই ছুই গুণ ত আছেই, অধিকন্তু সেবা ও 

ছে। দাম্তভক্ত ঈশ্বরকে পৃর্ণৈশ্বধাবুক্ত মনে করিয়া একান্ত মনে দেব! 
রন। এজন্ত দান্ত ছুইটি গুণের নমহি। সখারসে শাস্তের মত 

সেবা ও তৃষ্জাত্যাগ ত আছেঃ পরন্ধ দাস্তে ঘেমন সম্্রম ও গৌঃব 

নে সেণা-মখারসে বিশ্বাসময় এবং অফন্ত্রম সেবা থাকে । অধিকস্ত 

স্ট অত্যন্ত মমতা ও আত্মসমন্ত্রান আনয়ন করে । এজন্য ইহ! তিনটি 
ণর সমষ্টি । বাঁৎসল্যে শান্তের নিা, দাশ্তের সেবন এবং সখ্যের 

চি ও অসন্ত্রম ভাব আছে, এমন কি, মমতাধিক্যে তৎসনাদ্িও 

| এই চারিরসের গুণের সমাহারে খৎসন্যু অন্ততুল্য 

বহয়। 

মধুর রসে শান্তের নিষ্ঠা পাস্তের সেবা, সধ্যের অসঙ্কোচ অসন্ত্রম তাব 

ংবাংসলোর মমতা ধক্য ত আছেই, অধিকস্ত-- 

“কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয় করেন সেবন। 

অত এব মধুর রলের হয় পৃ্চগুণ ॥” 
প্রভু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়। ক্ষান্ত হইণেন। তিনি বণিলেন, "রূপ ! 
মি ভক্কিরপের দিগ্বর্শন মাত্র ক:রণ্াম, তুমি ইহার বিস্তার মনে মনে 
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ভাবনা করিও । ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃকরণে কৃষ্ণের স্মরণ হয় 

কুষ্-রুপায় অজ্ঞব্যক্তিও বুদপিন্ধু পারে যায় ।” 

এই বলিয়া প্রভু রূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে বৃন্দা 

পাঠাইয়া নিজে বারাণলী যাইবার জন্ট ব্যস্ত হইলেন। রূপ তদব 

তর্নপতচিত্ত হইয়া এই ভক্তিরসের তত্ব ভাতে লাগঙেন, বৎসরের গ 

বৎসর এই তত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিয়া, অবৃশ্ষে জ্যেঠ সনাত 
গোঙ্বামীর সহযোগে সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাহার প্রসিদ্ধ 

“ভক্তিরসামুত-সিন্কু*" রচনা করেন। কিত্ত সেই বিরাট গ্রন্থেও পথ 

অর্থাৎ মধুররসের বিশেষ বিস্তার হয় নাই বলিয়া পরে “উজ্জ্বল নীলমণি 

নামক প্রসন্ধ গ্রন্থ লিখেন। সে কথা পরে বলিব। 

(০) 

বৃন্দাবন ও নীলাচল । 

মহাপ্রভৃ কাশীঘারা করিলে রূপ অনুজ বল্লভ বা অন্ুপষের দূ 

বৃন্দাবন যাইবার পথে প্রথমতঃ মথুরায় আসিলেন। সেখানে ঞ্র্ব 

তাহাদের সহিত আর একজন ভক্তের দেখা হয়; ইনি স্ুবুদ্ধি বা 

তিনি গৌড়ে একজন্, সঙ্গতিসম্পন্ন ভূদ্যধিকারী ছিলেন। হুদেন 

রাজতত্তে বসিবার বনুপূর্ব্বে যখন ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে আষেন, 

তিনি এই স্ুবুদ্ধি রায়ের অধীন ছ্বাকরী গ্রহণ করেন। যখন এ 

দি খনন করিবার ভার তাহার উপর ছিল, তখন প্র কার্যে কে 
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ধের ফলে রায় তাহাকে চাবুক মারিয়। শাস্তি দিয়াছিলেন। সে 

₹র ক্ষত তাহার পৃষ্ঠে ছিল। হুসেন গৌড়ে বাদশাহ 5ইলে একদ1 
র স্ত্রী পৃষ্ঠে শ্রী দাগ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হু:সন 

ূর্র্ঘক সকল ঘটনা বলিলে রাণী স্ুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করিতে 

1 1কন্ত হুসেন পুর্ব প্রভুর প্রাণ নাশ করিতে কিছুতে চাহিলেন 

তখন তাহার মুখে করোয়ার পানী দিয়া তাহার জাতি মার! 

। নুবুদ্ধি তখন মকল বিষয়-বিত্ত ছাড়িয়া দেশত্যাগী হইয়া! কাশীতে 

লেন। সেখানে (তিনি পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা 

তাহার! তাহাকে তগ্রদ্ধত পান করিয়! মরিতে ব্গিলেন। 

সয়ে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবার পথে কাশীতে ছিলেন । তিনি 

পন “সেরূপ কিছু করিতে হইবে না» তুমি বৃন্দাবনে গিয়া নিরস্তর 
কীর্তন কর, কাহাতেই তোমার পাপ যাইবে ৮ সুবুদ্ধির সুবুদ্ধি 

তিনি তাহাই করিলেন। তিনি মথুরাতে ঝপিয়া দীনহান 
লের মত বাস করিতে ল'গিলেন । তিনি বন হইতে শুষ্ক কান্ট 

করিয়া আনিকা এক এক বোঝ। পাচ ছয় পয়সায় বিক্র্ করিতেন, 

নিত্য এক পয়সার চান; € ছোল1 ) চিবাইয়া জীবনরক্ষা করিতেন ; 

পয়না বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া! তত্দ্ারা গৌড়ীয় ভক্ত 
তাহাকে উতৈলমর্দীন ও দধিভীত ভোজন করাইয়া! পরম তৃপ্তিলাভ 

| 

ধরায় আসিঙ্. এই সুবুদ্ধি রায়ের সহত রূপের সাক্ষাৎ হইল। 

উভয়কে পূর্ব হইতে চিনিতেন, এখন ঈভয় নিক ভক্তের সাক্ষাৎ 
রূপ গোস্বামীকে পাইয়া বুদ্ধি আনন্দে গলিয়। গেলেন, ক্াহাকে 

মাদত্র ও জ্লীতি করিলেন। তিনি ক্ূুপকে সঙ্গে লইয়া গিয়া! 

দ্বাদশ বন দেখাইক্সেন। বৃন্দাবন তখনও বনম্থলী মাভ্র। 
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সে বনস্থলীকে তীর্থস্থল করিবার উদ্দেশ্তে রূপের পুর্বে মা প্রভুর আদ 

কেবলমাত্র লোকনাথ ও তৃগর্ভ গোস্বামী তথায় আসিঙ়! বৃক্ষতলে 

বাধিয়াছেন। নে কথা পুর্বে বলিযাছি। বূপ এই প্রথমবার কৃ 
আপিয়া উহাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন কিনা, বল। যায় না। ্ 

সেবারে উহাদের পরস্পর অগ্ুরঙ্গত জন্মে নাই । কারণ ব্ূপের মন 

তখন অত্যন্ত ব্যাকুল। একে তিনি কবি ও ভাবুক, তাহাতে 

মহাপ্রভৃ শক্ত সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দীক্ষা দিলেন এবং ক 

সারতত্ব মধুর রগের প্রকৃতি তাহাকে শিখাইলেন, তখন হইতে 
কেমন প্রবল ভাবেঃচ্ছাসে ভপিয়া যাইতো ছিলেন, এক প্রকার আঘি 
হইয়া গিক্গাছিলেন | হঠাণ্খ শিবের বশতঃ বিষন্ন ত্যাগ, ত্যাগ ও] 

ত্যাগ, তাহার উপন্র চৈতন্তদের তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া এক 

অচৈতন্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মনের ভিতর ভাবের আগ 

করিতেছিল। এদিকে হ্ৃররেব্র দেবতা জোষঠ ভ্রাতা কারা? 

তাহ;র কি গতি হইল,*তিনি মুক্তি পাইয়া আদিতে পারিলেন 

প্রভুর সহিত তঁ'হার পাক্ষ।ৎ ও মুক্তিপথ উন্ুস্ত হইল কিনা, 

এতদিন বুন্দাবনে আসিক্েন ন! কেন, এই সকল ভাবিতে ভা! 

রূপ আর একমাসের অধিককাল বৃন্দানে তিষ্ঠিতে পার 

সনাতন্র সন্ধানে বাহির হইলেন । 

*নাসমাত্র বূপ গোসাঞ্জি রহিল! বৃন্দাবনে । 

শীস্ব চলিয়। আইল সনাতনান্ুুসন্ধানে ॥” 

চৈ. চ. 
ধী 

রূপ ও অনুপম শুনিলেন, মহাপ্রহু গঙ্গাতীর পথে কাশী গি 

স্থতযাং ভহারাও চেই পথে কাশী চলিলেন। এদিকে সেই 
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য়েলনাতন কাশী হইতে রাজপথ ধরিয়! মথুরাতে আদিতে ছিলেন। 
»০ পৃঃ) এক্ন্য তিন ভ্রাতায় পথে মিলন হইল ন।। 

“গঙ্গাপথে ছুই ভাই, রাজপথে সনাতন । 

অতএব তাহ। সনে ন। হহল মিলন ॥* 

ছুই ভাই কাশীতে পৌছিয্ন। সনাতনের দীক্ষালাত ও বৃন্দাবন যাত্রার 

1 শুনলেন । দেখা] হইল না বলিয়া কত শোক করিলেন, কিন্ত 

ন মুক্ত হইয়া! বুন্দাবনে বাত্রা করিতে পারিয়াছেন গুনিয়া আনন্দও 

ইলেন। প্রভু তখন নীলাচলে ফিরিয়াছেন। রূপ তখন কোন্ 
বাইবেন ভাবিতে লাগিলেন । তাহার প্রতি প্রভুর আজ্ঞা ছিল, 

£বার নীলাচলে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আরসবার। বুন্দাবন ব। 

নাচল কোন্ দিকে ফিরিবেন, সমস্ত বড় বিষম। অপর পক্ষে 

£পমের একবার গৌড়ে যাইবার প্রয়োজন ছিল। সনাতনের 
ত্যাগ করিবার পর বিষয়ার্দির শেষ ব্যবস্থা কি কর! হইবে, তাহাও 

ঠার কথ1। সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিবার জন্ক অনুপম ভ্রাতাকে 

বার গৌড়ে যাইতে বলিগেন। অনুপম রঘুনাথজী বিগ্রহের উপান্দক, 

ভক্ত ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনবাসী হইবেন কিন্বা কোথায় থাকিবেন 

ই ঠিক ছিল না। ল্ুতরাং রূপ দেখিলেন, ভ্রাতার অনুরোধে 
গিয়। ব্যবস্থাদির পন নীল'চলে প্রভুপন্র্শন ও গুরুসঙ্গের পর 

বনে গিয়া! গ্বায়ীভাবে বাস করাই শ্রেয় | 

তাহা হইল । উভস্ন ভ্রাতা! গৌড়ে গেলেন। বিধির বিধান 
ম্। থায় অকম্মাৎ কয়েকদিনের অন্ুস্থতায় 'অনুপমের গঙ্গা ্রাপ্তি 

অভিন্ন হৃদয় ক'নষ্ঠ ভ্রাতার শোকে রূপের হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়। 

কিন্ত তিনি গৃহত্যাগী সন্গ্যা্সী, চৈতন্যগতপ্রাথ | সকল শোক 
| করিস! বিষয়-বিত্তের কতক দান করিলেন, কতক বিক্রয় 'করিয়! 

৯১ 
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ভাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্যপ্িত করিলেন, কতক পরিবারঝ; 

ভরণপোষণ জন্য বাকৃলার ঝাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, যত শীঘ্র 

দেশত্যাগ করিলেনঃ আর তিনি কখনও দেশে ফিরিয়া আসেন নাঃ 

এই সময়ে অনুপমের একমাত্র পুত্র শ্রীজীব অল্পবয়স্ক বালক 

তাহাকে প্রীণ ভরিয়া আশীর্বাদ করতঃ গৃহ নিক্ষান্ত হইলেন। 

পরিঞ্নসহ বাকৃলার বাটীতে ফিরিক়। গেলেন। « 

রূপ পদব্রজে আসিয়া কতদিনে নীলাঁচলে উপস্থিত হইলেন। লে 

খু'জিয়৷ খুঁজিয়া একদিন সন্ধাকালে হরিদাস ঠাকুরের নিভূত ভজন 
উপহ্িত হইলেন । রূপ বে আসিবেন, ভাহা হরিদাস প্রভুর 

, পৃর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন । 

“হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কপা কৈলা। 

তুমি আসিবে মোরে প্রভু “য কহিল! ॥” 

উভয়ে পরম গ্রীতিতে নান! কথায় সে রাত্রি যাপন করি 

মহাপ্রভু প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমন্দিরে উপলভোগের পর হরিদানের কু 

আদিতেন। পর দিন প্রাতে আনিব1 মাত্র রূপ গিয়া তাহাকে « 

প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকে পাইয়া আনন্দে আলিঙ্গন করি 

সনাতন প্রভৃতির কত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ৃক্ষণ 

মিলিয়৷ সেইস্থানে পরমানন্দে ইঞগোন্ঠী করিলেন । পুরীধামে উৎম. 
বদ্ধিত হইল 

তখনও রথধাত্রার কয়েকদিন বাকী আছে। বনু গৌড়ীয় 
এবার শ্রাধামে অধ্সিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্ীঅত্বৈত ও নিত্যানদ 

ছিলেন। পরদিন প্রাতে মহাপ্রভু কল ভক্তকে সঙ্গে লইয়া 

কুটারে আদিয়া মিলিত হই্লন। ভিনি বারংবার শ্রী 
নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিতে লাগিলেন “মাপনারা৷ সকলে রূপকে আ' 
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পাতি গস ৯১ এ উরি ২৩ অপ 
সি 

ন। সেই শক্তির বলে ইনি যেন কৃষক ভক্তিরস বিষয়ক গ্রন্থসমূহ 
&করিতে পারেন ।” এইভাবে দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটিতে 
[ল। ক্রমে রূপের কবিত্বের আভাষ সকলে পাইলেন) ত্তাহার 

চরিত্র, বিনীত প্ররুতি এবং দিব্যমত্তির এমন এক মোহিনী শক্তি 
যে, তাতাঁতে অল্পদিন মধো প্রভূর গৌড়ীয় ও উড়িয়া সকল 

রূপকে স্নেহভাজন। করিস ল্লেন। কোনদিন ভু ভক্তগণকে 

গুপ্চাবাড়ী মারজ্জন করেন, কখনও সমুদ্র স্নানে আনন্দ করেন, 

ও দিন বা স্মুদ্রতীরে 'আআইটোটায় আগিদা বনভোজন করেন। 

বে দৈনন্দিন উৎসব আমোদ চলিতে লাগিল। রূপ হব্িদাদ 

বর নিজ্জন কুটাব্রে থাকেন $ পেখানে বাতিনের লোকের গতিবিধি 

কোঁন গ্র'ম্যবার্তী সেখানে পৌছে না। প্রভু যখন ভক্ত সঙ্গে 
ন, তখন যাহা আনন্দ, অগ্ক সমরে কুটীর নির্জন, তপোবনতুলা 
৮ নিলর়। সেখানে ভরিদাস ঠাকুর অধিকাংশ সময় ইঠ্ট-মন্ত্র-্জপে 

আর নিকটে বিয়া রূপ গোস্বামী শান্ত আলোচনা ও গ্রস্থরচন। 

বিত্রত থাকিতেন। হরিদাস ও সনাভনেবর মত রূপ ও আপনাকে 

ম বলিয়া মনে করিজেন, এজগ্ত কথনও শ্মন্দিরে যাইতেন না, 

তে নিত্য ত্রিসন্ধ্য। প্রণাম করিতেন । প্রত্যহ মহাপ্রভুর ব্যবস্থা 
র হইতে উভয়ের জন্ত প্রনান্দ আদিত, তাহাই গ্রহণ করিম! 

স্চ্ছন্দে নিজ নিজ নাধনায় নিরত থাকিতেন। 

কবেই কলিক্াছি, ব'পগোশ্বামা আজন্ম স্ুকবি। একাধারে এমন 

। পাত্তিত্য ও ভক্তি অত কমদেখা যায় । গেৌঁড়ে থাকিতে তিনি 

ও উপধ-দন্দেণ নামক কাবা রচনা করেন। উহা পরে বুন্দাবনে 

ইমা প্রচারিও হয়। গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
লা নবক্ক নাটক লিখিতে খাকেন। উহাতে তিনি কুষে 
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কাণী হইতে নীলাচলে আসিয়া ভ্রীচৈতন্ত-চরণে আত্ম সমর্পণ কা 

এবং ক্রমে এমন্ অনুরঙ্গ ভক্ত হন যে, লোকে তাচাকে মহাপ্রভুর দি 
স্বরূপ বা কলেবর বলিত। বৈষ্ণবেরা বলেন ইনি পুর্ববলীপার গনি 

নখী। ম্বরূপ ছিলেন “সলীতে গন্ধব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।৮ পাতি 
ও কল! বিদ্যার এমন সমন্থয় বড় একট। হয় না। তাহার সুমধুর মগ! 

শ্রীচৈতন্ত যখন তখন বিভোর হইয়া অচৈতন্ত হৃইয়া পড়িতেন। স্ব 

সর্বদা ছায়ার মত প্রভুর পার্খচর থাকিয়া প্রেখোন্মোদে তাহাকে স 

প্রদান করিতেন । গ্বব্ূপ যে শুধু সরস ভক্ততাহা নহে, তিনি নৈ 

সাহিত্যে স্থপত্ডিত 'এবং কঠোর স্প্ম সনালোচক। প্রভুর সম্বন্ধে ( 

কোন কবিতা ঝ৷ গ্রন্থ লিখিলে' তাহ। শ্বপ্ণপের অভিমতি ব্যতীত 

গ্রহণ করিতেন না । 

প্্রন্থশ্লোক গীত কেহে। প্রত আগে অনে। 

রূপ পরীক্ষ! কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥” 

কারণ প্রভু কোন বিরুদ্ধ দিদ্ধাস্ত বা রসাভাপ নহা করিতে পারি! 

ন।;, এলসন্য স্বরূপে পরীক্ষকের ( 2617801) কারা করিতে ভইত, তা 

অন্রমোদন বাতীত কোন রচন। প্রভুর মন্ঃপুত হইত ন।। রূপ ্ 

বড় গ্রিয়পাত্র« তাহাকে দিয়া তিনি ভক্তিরস শান্তর লেখাইবেন | 

কিছু কিছু বচন! শক্তির পরিচন়ও তিনি পাইকাছেন, উঠা তা! 

ভাল লাগিয়াছে, কিন্ত স্বরূপ ভাল বলেন কিন! তাহাই শাহার। 

হইল । একদিন দৈব ক্রমে সন্দেহের মীমাংসা হহল। প্রতু “ 

গ্রকাশের” একটু শ্লোক * উদ্ধার করিয়া বাগ্রে নৃত্য করি 

* কাবা-প্রকাশের প্লোকটি এই ২ 

“ষঃ কৌমারহর;ঃ স এব হি বরণ্ডা এব চৈঙ্র ক্ষপান্ডতেচোন্মীলিত মালতা £ 
প্রো়াঃ কদন্বানিলাঃ। সা চৈবাশ্মি তথাপি তত্র স্বরভ-ব্যাপার লাল। বি 
রোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ নমুৎখকগাতে ॥৮ 



বৃন্দাবন ও নীলাচল ১৬৭ 

কটির ভাব এই, প্ররুত স্থান মাহাত্যে চারিপাশের স্বাভাবিক 

ভার মধ্যে অনাড়ম্বরে ভক্তের মনে ঘে ভাব স্ফুরণ হয়, অন্তর নানা 

রপাট্যেও দে প্রেমের সমুদ্বেক হয় ন।। শ্বর্ূপ একটি গানে উহার 

ক্ষেপে প্রকটিত করেন, অন্ত কেহ প্রকৃত মন্ম বুঝেন নাই । 

ন প্রভূ আসিয়া দেখিলেন ভরিদাসের কুটীরের চালে রূপ ঠিক এ 
একটি অতি স্বুন্দর রচনা* তালপত্রে লিখিয় রাখিয়াছেন। রূপ 

ার মনের ভাব টানিয়া লইক্স। কিরূপে শ্লে!ক লিখিলেন, প্রভূ তাহাতে 

বিশ্মিত ও রূপের প্রতি অত্যন্ত মন্ুরক্ত ভইলেন। 

ইহার পর একদিন প্রহু রায় রাঁমানন্দ এবং স্বরূপ এই ছুইজন 
াক্্রজ্ঞ ভক্ত সমালোচক সঙ্গে লইয়া রূপের নাটক পরীক্ষ। করিলেন । 

৪ অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। যহাপ্রভূ হরিদাসের কুটীরে 

নিজেই রূপের খাতা পত্র টানি! স্থানে স্থানে পড়িতে লাগিলেন; 
হ ব্ূপের হস্তা'্ষর বড় সুন্দর, 

“ঞবূপের অক্ষর যেন মুকৃতার পাতি 

প্রীত ত.ঞা করে গ্রভূ অক্ষতের স্ততি ॥” 

ঠে কবিতাগুলির সর্বা্গে অপুর্ব কবিত্ব এবং ছন্দের লালিত্য যেন 
টসিত হইয়া! পড়িতেছিপ। সে কাব্য কলার অস্তুরাছছল নিগুঢ় ভাব 

মানব হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া অপার আনন্দ দান করে। 

বিরগ্ধ মাধবের পাগুলিপি প্রারস্ত হইতে একটি সুন্দর শ্লোক 

শ্রীযুক্ত কূপ গোস্বামীর গ্লোকটি এই £-_ 

“প্রিয়; সোহয়ং কৃষ্ণ যহুচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত 

স্তখাহং সা রাধা তদিদমুভয়ে?£ সঙ্গমহথম্ | 

তথা প্যস্তঃ থেলন্মধুরমুরণীপঞ্চমজুষে। 

মনে। মে কালিন্দা পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥” 



১৬৩৮ শ্রীরূপ গোস্বামী 
লাস স্সিলাল চাস পাম্প পাস ওলি রো ক তি শস প্্স্ি 

৬টি 

পড়িতে লাগিলেন। দেই মধুর শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত ন1 কণ্মি 

পারিতেছি না। 

“তৃণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্থৃতে তুগাবলী লয়ে । 
কর্ণক্রোড়-কডগ্থিনী ঘটয়তে কর্ণার্ক,দেভ্যঃ স্পৃহাম্ ॥ 

চেতঃ প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্কেন্দ্িয়ানাং কতিং। 

নে! জানে জনিতা কিয়্স্রমৃতৈ: কৃষেতি বর্ণনয়ী ॥৮ 
ইহার ভাবার্থ এই-_কৃষ্ণ এই ছুইটি বর্ণ কি অমৃত দিয়াই গঠিত। ২ 
যখন জিহ্বায় উচ্চারিত হয়, তখন শত শত রসন। প্রাপ্তির ইচ্ছা ক! 

কর্ণে শুনিলে কোটি কোটি কর্ণলাভের স্পৃহা! জন্মে, মনে জাগিলে সং 
ইন্জিয়গ্রামই ইহার নিকট পরাভূত হয়।* নামমাহাত্ম স্চক 
মধুর শ্লোক কেহ কথনও শুনেন নাই। 

“সবে বলে নাম মহিম। শুনিক্াছি অপার 

এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥” 

স্বরূপ তথন রামানন্দের নিকট রূপের নাটক রচনার কথা 

দিলেন। রায় ভখন “একে একে নাটকের লক্ষণ'নুযায়ী নান। ঢুঁ 

হইতে নানা প্রসঙ্গের শ্লোক পাঠ করিতে রূপকে বলিলেন । 
লাজুক, অতিন্বিনীত, সহজে নিজের শ্লোক পড়িতে চান না 

মহাপ্রভুর আজ্ঞ! লঙ্ঘন করা যায় না। স্থুতরাং একে একে রামান 

ফরমাইজ মত নানাস্থান হইতে শ্লোক গুলি পড়িয়া শুনা 

লাগিলেন। সে শ্লোকগুলি এত মধুব, নাটকের ও অলঙ্কার শ! 

নিগরমানুসারে এমন ভাবে লি'খত এবং এরূপ ভাবে সিদ্ধাস্ত'বরোধ 

যে শুনিয়া! মহাপ্রভুর ত কপাই নাই, দুই কঠোর সমালোচক 
র্ * বিখাত পদ্কত্ভ9 বছুনদ্দন দাস এই অপূর্ব শ্লোকটির অতি স্ন্দর পদ”? 

কবিয়াচ্ছন । 



বৃন্দাবন ও নীল।চল ১৬৯ 

দর ওশ্বূপ উভয়ে অবাক হইল! রহিজেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ে 

র অসংখ্য শ্লোক পঠিত, ব্যাখ্যাত ও নমালোচিত হইল। কাহারও 

বলিবার হিল না। সকলের মুখে এক কথা-_সে শুধু প্রশংসার 

প্রেমরসের উৎপত্তি, স্বভাব সহজ প্রেম এবং এমন কি, প্রেম- 

র কবিতাগুলি'ও অতি সুন্দর । গ্রস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়, 

য় লক্ষণাবলী অনুসারে বিচার করিলে আদর্শ নাটক এবং প্রেম 

সের সিন্ধুবরূপ । এমন বিশুদ্ধ সিদ্ধাস্তযুক্ত, এমন সরল, সরল ও 

কাব্য অতি বিরল । রামানন্দ শতমুখে রূপের কবিতার প্রশংসা 

ত লাগিলেন । 

“কবিত্ব না হয় এই জ্মৃতের ধার 

নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ 

প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভূত বর্ণন। 
*নি চিও-কর্ণের হয আনন্দ ঘূর্ণন ॥৮ 

চৈ, চ, অস্ত্য, ১ম । 

ঘপেক্গ। সে সময়ে আর কোনও বড় প্রশংসাপত্র হইতে পারিত ন!। 

নিজে ুঙ্ষদর্শা নাট্যকার । কিন্তু তাঁহারও একটা সন্দেহ 

নিরস্ত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেন তিনি যেমন সতর্ক 
সক্রসতত্বের মীমাংসা ক'রয়। “জগন্নাথ-বল্লভ” নাটক লিখিয়াছেন, 

করি বোধ হয় অন্তে লিখবে না। আজ তিনি বুঝিলেন, 

তাহার নহে, রূপেরও নহে, শক্তি সকলই ঈশ্বররূপী শ্রীগৌরাঙ্গের 

মহাপ্রতুকে বলিলেন, - 

“ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে । 
কাণ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥ 



১৭৩ ্রীরূপ গোস্বামী 

মোর মুখে যে সব রূদ করিলে প্রচারণে। 

নেই রস দেখি এই ইহার লিখনে॥ 
তক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস। 

যারে করাও সে করিবে, জগৎ তোমার বশ ॥ 

চে,। 

রূপের লেখনী সার্থক হইয়াছিল। তিনি দোল পুণিমার 

কিছুদ্দিন নীলাচলে ছিলেন, মোট দশ মাস থাকিবার পর তিনি বৃন্দ 
ফিরিবার অনুমতি পাইলেন। প্রভু ভক্তদিগের নিকট তাহার জন্ত 

প্রার্থনা করিলেন, সকলের আশীর্বাদ লইয়া রূপ গোস্বামী অবাধ 
বুন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রভ্ বলিয়া 'দলেন, 

“ব্রজজে যাই রূপ শান্তর কর নিরূপণ 

লুপ্ত সব তীর্থ তার করি প্রচারণ॥ 

কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার । 

আমিও দেখিতে ভাহ। যাব একবার ॥” 

প্রভুর পুনরায় শরীবৃন্দাবনে ঘাওর়'র ইচ্ছা !ছল, কিন্তু তাহা হয়, 
তিনি সনাতনকে একবার নীপাচলে পাঠাইবার জন্ত রূপের নিকট: 

দিলেন। সনাতনও ঠিক দেই সময় নীলাচলে আসিতে ছিলেন, 
ভিনি আসিতে ছিলেন বাড়িথণ্ডের বনপথে, রূপ চলিয়। গেলেন বিষণ] 
রাজপথে । উভয়ের সঙ্গে পথে দেখা হইল না। রূপের চলিয়! যা 

৮১ দিন মাত্র পরে সনাতন নালাচশে আসিম্বা পৌছিয়াছিলেন। 

কথা বধাস্থানে বলিয়াছি (১২ পৃঃ)51 



সেবার ত্িমুত্তি ১৭১ 

(৪) 

সেবার ত্ত্রিমুক্তি 

১৫৪ শকের শেষভাগে (১৫১৯ তু) শ্রীবূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে 
যা আদিলেন এবং জ্যেষ্ঠ সনাতনের সাক্ষাৎ পাইয়া পরমানন্দিত 

দন। এই বার বস্থকাল পরে উভয় ভ্রাতাঁর সন্মিলন হইল । উভয়ে 

'র সাধনায় ও শান্ত্রালোচনায় অত্মনিয়োগ করিয়। পরিমুর্ত প্রমিকের 

স্বরূপ শীঘ্রই সর্বজাতীয় ভক্কের দৃষ্টি আকর্ণণ করিলেন। একদ্দিকে 
 দৈন্তমুত্তির অন্তরালে পণ্ডিতের বিকাশ হইতে লাগিল, অন্তদ্িকে 

নই রাগান্ুগা ভর্তির ধিব্যোন্নাদে তাহাদিগকে সকঞ্গের ম্মরণীয ও. 

র করিয়া তুলিল । একভাবে যেমন কাহারও মনে কোন আধ্যাত্মিক 

| উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সমাধানের প্রত্যাশাক্স উহাদের দীর্ণ 

রর দ্বারস্থ হইতেন, অগ্তভাবে তেমনই কেহ ম'নবর্পী দেবত। দেখিয়। 

চরিতার্য করিবার জন্ত তাহাদের দন লাভের জগ্ত লালায় 

ন। তীহার্দের ভজনকুগ্জ মানবপুঞজের পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে পরণত 

ূ 
₹ত তক্ত ও শিষ্য আসিলেন। তাছাদের সাহায্যে ' ভরতবর্ষের 

প্রদেশ হইতে অসংখ্য শান্ত্রগ্রস্থ সংগৃহীত হইয়া বৃন্দাবনে আসিল । 

দর সাহায্যে সনাতনের বিচার-শক্তি ও দপেরু কবিত্ব-প্রতিভা নূতন 

শান্ত্রপথ পাইয়া গিরি নদীর মত ক্ষিপ্র গতিতে ছুটিয়া চলিল। 

দের লিখিত, সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত ভক্তিগ্রন্থ সমুহ বিশ্বমানধ্রে সার 

স্ব হইতে লাগিল। সনাতনের গ্রন্থরাজির মর্ম কথ পূর্ব্বে বলিয়াছি, 
গ্রন্থরচনার পরিচয় পরবস্তী পরিচ্ছদে দিব। এখানে রূপ গোামীর 

জীবনের অন্ত চিত্র দিতেছি । মহাপ্রভু সনাতন্নকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার 



জ্ীরূপ গোম্বামী ১৭২ 

সহয় বলিয়। দিয়া ছিলেন € ৯৮ পৃঃ) যে তিনি যেন ইপামে তা 

ভক্ত বনের আশ্রয় স্থল হন। কিন্ক €স কার্ধা ভাঙার একনি 

ভ্রার্তা রাই বিশেষভাবে সাধত হইয়্াছিল। সনাংন কিছু আত 

গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাধারণ কর্মপটুভা ব্ধপেরইঈ অধিক ৭ 

উপধূক্ু তাঁর অন্তুপাতে মানুষের কর্ম্মভার আপনিই জুটয়া থাকে। 

দেবের প্রবর্তনাক্স বা প্রচারিত উপদে্শের ফলে, যেমন দলে দলে ৯ 
নানাদিক হইতে বৃন্দাবনে আদতে ছিলেন, নূপ অগ্রণী ও উচাগী। 
তাহাদের সকলের তত্বাবধান করিতে লাগিজেন । ধিনি যেমন র্ 

লোক, তাঁহাকে সেইভাবে কটীর বাধিষ্। বাস কত দিয়া, দু 

অভাব অভিযোগের আ্ুমীমাংসা করিয়া, কূপ গোস্বামী বুল্গাবনের ₹ 

'মগ্ডলীর কর্তী হই বদিলেন | এই কর্তৃত্র্র গোস্বামী নামের মার 

রাবিল। কামের লেক চিনিয়! লই/ত কাহারও বিলঙ্ক ভয় না। ন 

ভক্ত কেহ অসিলে, তিনি সর্বাত্ে জূপকেই খজিয়া বাহির করি 

প্রবাসী ভুক্ের! অন্গুলি দয়া তাহা,কই ঈদাইয়া পিতেন) ( 
পর্ব উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বইলে বূপই হভাহার কাবস্থা কা 
এই প্রকার নানাকপে হপ শ্রীরুমগরঙ্গমঞ্চে 'আহিনয় করিতে লাগি 

শ্রীকৃষ্ণ যে বুন্দাবনের রাভা, ব্বপ হইলেন ভীহার রাজ-প্রাতনি ধ 

নাম শীঘ্বই দেখে দোশ গ্রচারিভ হইল, শত শত কু তাহার জু 

করি ব্রজমগ্ডলে এক হংঘ গর্ডলেন। লোকে রূপের কথা? 

বসিত এবং তীঁভার উপত্শের কলে জ্ঞান ও সাধনার পথে মগ্রদর 

ধ্য হইল। কে বড়, ৫ক ছোট, তাহা সকলে জানিন লা, রূপ 

এই জোড়া নামে সকলে বূপেরই প্প্রধান্ত স্বীকার ক'রত। « 

প্রতি এমন ছবাধ প্রতিপত্তি কম শক্তির পরিচায়ক নফে। 

এই ভাবে রূপ লোক-সেবা বা ভক্ত-সেনা করিতেন । সেবাই 



সেবার ত্রিমুক্তি ১৭৫ 

সে সেবার ত্রিমুত্তি ছিল। প্রথম লোক সেবার কথ! বলিলাম, 

তঃ শান্্র সেবার কথা বিশেষ ভাবে পরে বলিব, তৃতীয়তঃ অধ্যাত্ম 

1 সাধক জীবনের প্রধান অঙ্গ যে বিগ্রহ-সেবা তাহারই কথা এইস্থ'নে 
ছি। র্ূপ-সনাতনের বুন্দাবনে ফিরিয়া আসিবার পনর কত বৎসর 

গেল। গোপাল ভর, রঘুন'থ ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ভক্তগণ আসিয়া 
মিগণের ধলপুষ্টি করিতেছিলেন। এমন সময়ে মহাপ্রভু অকন্মাৎ 
লে অপ্রকট লইলেন, তখন রঘুনাধ দাস প্রভূত বুন্দাবনে আদিয়। 

লইলেন। কয়েক মাস পরে ১৪৫৫ শকের শেষভাগে (১৫৩৪ খুঃ) 

7 গোস্বামী ৮ মদন গোপাপ বিগ্রহ আনিঙ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার 

বপন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রূপ গোন্বামী ও অতি স্ুপ্রাচটন বিগ্রহ 

বিন্দদেবের আবিষ্ধার কাঁরত্ন। শ্রীকৃধবগ্রহ সেবার জন্য 

হুর যে আদেশ ছিলঃ তা] প্রতি তত হইল । ক্রমে সকল ভক্তই 

ক বিগ্রহের সেণ স্থাপন কারয়া বিগ্রহের নামে প'রচিত হইয়া 

| 

ইসকল গ্রহের মধ্যে গোবিন্দুপবই সর্বপ্রধান | ইনি ব্রজ- 

র প্রসিদ্ধ অষ্ট মুর্তি অন্ততম (১*৮ পৃঃ)। মদন গোপালের সঙ্গে 

(প গোস্বামী তাহার আবিষ্ধার কাগন। কহ কেহ ফুলেন মা প্রভুর 

পায় তাহার উদ্ধার হইয়াছিল এবং সে সংবাদ নীল'চলে প্রেরিত 
চৈতন্য অত্যন্ত আনন্দ লাঠ কাঁয়া জনৈক ভক্তকে বুন্দাবনে 

করিয়। 'ছনেন। হইতে পারে, কারণ যে “চৈতন্য চছিত'মুতে* 

হুর অপ্রকট হওযার পরবতী কোন ঘটশার* বর্ণনা নাই, তাহাতে 

ই দুই হিগ্র:হ- নামোল্লেখ জাাছ। কিন্ত একথাও সঙ্গে সঙ্গে 

বে, মহা প্রভুর অস্তর্ানের কঠেক মাস পরে গনাতন কতৃক মদন 
» এগ স্থাপিত হন। এবং ইহার বৎসরাধিককাল পরে ৬গোবিন্দ 



১৭৪ শ্রান্গপ গোস্বামী 

দেখের সেব! স্থাপিত হস । হয়তঃ পুব্বে এই বিগ্রহের আবিষ্কার হই 

মন্দিরাদি নিখাণ পূর্বক মহাসমারোহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 

বিলম্ব ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে এগোখিন্দদেব আবিষ্ধ! 

যে গল্প এ চলিত আছে, তাহাই বিবৃত করিক্েছি। 
শ্রীবন্ধাবনে যোগপীঠে মহারাজ বজ্রনাভ-খিনির্মিত শগোকি 

ট্গ্রহ বিরাজ করিতেন, তাহ! শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তিল। উহার আবি 
করিবার জন্য বনের হনে একান্ত াসনা হয় । তান যখন ত্রাভার 

তীর্থস্থানের অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, ভখন কোথায় ষে'গ? 

কোথায় গোবিন্দ তাতাই চিস্ত|! করিতেন সর্বদ হ গোবিন্দ, হা গো 

, বলিয়! ইষ্ট চরণে মনের বাণন1 জাঁচাইজেন। শ্রীভগবান চিরকালই উদ 
বাহ পুর্ণ করিবার জন্য কোনরূপে আবিভূহি হই থাকেন ও ইঠা মা 
ধ্মাবলহ্বীরা বিশেষতঃ টিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করেন 3 কারণ 
চিরদিনই স্বস্তং প্রকাশিত হন। 

একদিন রূপ গোস্ানী যখন যমুনা! শীবে নিজ্জন স্থানে বসিয়া সঙগলবে 
শ্রাগ্বানের ধ্যান করিতেছিলপেন, তখন অকন্মাৎ এক পরঘ 

ব্রপ্ুবাসী তাহার দন্মথে উপাস্থত হইছ। বলিয়া গেলেন, “যেখানে « 
গোঁমাটিলা ভ্রেখিতেছ, এইস্থানে প্রত্যহ পর্বান্নে একটি গাভী আসিয়া এ 

স্থানে ুগ্ধ বর্ষণ কারয়! চলিয়া বায়, এইস্কানে গোবিন্দ বিগ্রহ আ.ছ, 

দে কথা শুনিতে শু'নতে রূপ মুচ্ছিত ₹ইয়; পড়িলেন$ কিছুক্ষণে 

মেলিক়া দেখিলেস, ব্রজবাপী আর নাই। তখন তিনি আবিরা 
নিষিক্ত হইতে হইড৩ নকটবর্ভী বুজবাজ্জা 'দগের নিকট গিয়া 
বজিলেন। তাহারাও ছগ্ধআাবের কখ। অনেকে জানতেন, কেহ । 

» স্বচক্ষে দোধ্মাছেন। তখন আধালবৃদ্ধ মকলে মিলিয়! গোমাটিলং ন 
প্রাচীন ভগ্রাবশেষের উচ্চ স্তপে আসিয়। দুরধারাসিন্ত স্থান খনন করি 

জ্িসিিটি লাস 



সেবার ত্রিষৃক্তি টা 

অপরূপ প্রাচীন বিগ্রহ পাইয়া আনন্দ ধ্বনিতে সকলে গগন বিদীর্ণ 

চণন।* গোমাটিলা ষে পুরাতন যোগপীঠ এবং সেই “কোটা 

মোহন” শ্রীকৃষ্ণ-মুর্তিটি ষে প্রাচীন ৬গোবিন্দ বিগ্রহ, তা রূপ গোস্বামী 
[ণ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া। দিলেন। ক্রমে কণা রাষ্ট্র হইল, অসংখ্য 

আনিয়া ভনত1 রদ্ধি ক'রল, কয়েক দিন ধরিয়! এ্রস্থানে এক 

তলব চগিয়াছিল । * 

বিগ্রহপ্রাপ্ডি মাত্র রূপ গোস্বামী পত্র সহ একজন লোককে নীলাচলে 
ইপ্জেন। 

“গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্ররূপ গোসাঞ্ি। 

ক্ষেত্রে পঞ্রং পাইল; মহা প্রভূ ঠাঞ্জি ॥ 

ভকৃষ্ণ চৈতন্য গ্রভু শার্ষদ সহিতে । 

পত্রীপড়ি আনন্দে না পারে স্থির ভৈতে॥” 

ভক্তিরত্বাকর, ২য় তরঙ্গ, ৯১পু: 

ভু আনন্দে অধার হইয়া হায় পাধ্দ কাশীশ্বরকে পাঠাইলেন। 
সঙ্গ ছাড়িয়া ক"শীশ্বরের পুরীধাম ত্যাগ করিতে প্রাণ ফাটিয়া বাইতেছিল। 

প্রভুর আদেশ অলজ্ব্য। কাশীশ্ববের তৃপ্তির জন্য মহাপ্রভূ তাহাকে 
সপেপপিপশীপাপা সাপে শপ শী ্ীীশীশীীশীী ৪. 

শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোম্বামীকৃত "সাধন-দ,পিকা” নামক সন্ত গ্রন্থে এই বিবরণ 

|ছিল। উহ হইতে যূল শ্লোক সকল উদ্ধার কার] "ভক্তি-রত্বীকরে” ৬ গোবিন্দ 

বার বণিত হয়। সাধন-দাপিকা গ্রস্থ এক্ষণে দুক্তাপা হইলেও, ভা 

বে উদ্ধৃত মূল শ্লৌকগুলি অবিশ্বীন্ত নহে। রাঁধাকৃষ্ণ শোম্বামী বুন্দাবনের বিখনাত 
সপাওত গোস্বানার শিষা। ভিনি ঘন মহাপ্রভুর পাধদ ভক্তের নিজ দুখে 

অনেক কথ। লিখিগাছেন বলিয়। উক্ত আছে, তখন তাহাকে রূপ সনীতনের 

মের সমসামঘ্িক বলিয়? ধরিতে পরি ॥ *এমন ভক্তের গ্রন্থের কথা অসন্দিপ্ষভাবে 

| হইবার যোগা। 



১৭৬ জ্ীরূপ গোস্বামী 

“ভ্ীগৌর-গোবিন্ব” নামক নিজের একটা শ্বরূপ-বিগ্রহ সঙ্গে দি 

ইহাই বোঁধ হয়, বুন্দাবনে আনীত সর্বপ্রথম টৈতন্যমুত্তি। ঝা 
বুন্দাবনে আসিয়া গোবিন্দদেবের মুত্তির সন্নিকটে উক্ত ইষ্টবিগ্রহ 

করিয়া! প্রেমাবিষ্ট চিত্তে অদ্ভুত সেবা করিতে লাগিলেন ।* এ 

বিগ্রহ প্রথমতঃ পর্ণকুটারেই স্থাপিত হন। পরে মন্দির শিল্মিত হয়। 

বিগ্রহ আবিস্কারের বহু পুর্বে মহাপ্রভুর আজ্ঞ! ক্রমে শ্রীরধুনা। 

গোহামী বুন্ধাবনে আসিরা রূপসনাতন সন্সিধানে আশ্রক্প লইয়াছি 
তিনি অতি উৎকৃষ্ট ভাগবশ-পাঠক এবং স্থুক্চ গাক়ক | দেখিতে! 
স্থপুরুষ, তাহার চরিত্র ততোধিক মধুর। অল্পদিনেই তিনি বন 

শ্রত্।া আকর্ষণ করিয়। ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিভামুতে স্পষ্ট উ1 
আছে, এই রঘুনাথ ভট্ট, 

“নিজশিব্য কি, গোবিন্দ মন্দির করাইল। 

বংশী মকর কুগুলাঁদ ভূষণ করি দিল ॥৮ 

অন্ত) 

রঘুনাথ নিজের মনোনত অলঙ্কারে বিগ্রহকে ভূষিত করিলেন। 

কোন শিষ্য গোঁবিন্দের জন্য মন্দির ও জগমোহন নিম্মাণ করিয়া! 
* 

* এই কাশীশ্বরের নিজ মুখে শুনিয়া “সাধন-দী পিকা” শ্রস্থে বিবরণ প্র 
ইহাতে বুঝা যায়, সর্বাগ্রে রূপ কর্তৃক গোবিন্দ দেব আবিক্কুত হন, .তগদ 

প্রকট ছিলেন; উহার কিছু দিন পরে, সনাতন মথুর। হইতে মদন গোপার 

প্রতিষ্ঠা করেন । সম্ভবতঃ তখনও প্রকৃষ্ট বিধানে মহাঁসমীরোহে ৬শোবিদ 

অভিষেক কাব হয় নাই। এইজন্ত "গাবিন্দ দেব অখ্খে আবিষ্কৃত হরে! 
অভিষেক উৎসব পূর্ধ্বোক্ত সেবাপ্রাকটা পুথির মতে অনেকদিন পরে ঘটর়া্ি 

পুথিতে লেখা আছে, ১৫৯২ স্ব অর্থাৎ ১৪৫৭ শক (১৫৩৬ খঃ) থাং 

শুরুপঞ্মা তিথিতে ৬ গোবিন্দ দেবের অভিষেক হয়। 



সেবার গ্রিসুন্ধি ১৭৭ 

জগমোহনে বপিয়। রূপ সনাতন ও অন্য ভক্কের। প্রত্যহ অপরাক্কে 
[াথের মুখ ভাগবতের ব্যাখ্য। শুনিতেন ৷ নে ব্যাখ্যাও ষেমন মনোরম, 
ঢাকালে অপুর্ব রগ-বাগিনীর সমাবেশ ততোধিক চিত্ত-মনোহারী । 

প্পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ 

এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ |” 

চৈ, চ, ১৩ 

1থ ভট্ট গোস্বামী শিষ্য কর্তৃক গোবিন্দদেবের প্রথম মন্দির নির্মিত 

কিন্ত এই শিষ্যটির নাম কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় ন।। 

কিছুদিন পরে রূপ গোশ্বামীর অন্তর্ধানের পুর্বে গোবিদ্দদেবের 

্্টরাধিকামুণ্তি সংস্কাপিত হন। উতৎকলের রাজ। প্রতাপরুদ্র মহ1- 

ভক্ত শিষ্ঠ ছিলেন । নালাচল হইতে বৈষ্ণব ধন্শ প্রচার তিনিই 

| সহায় । তাহার মুত্যর পর তৎ্পুভ্র পুরুষোত্তম জান। বংশানুক্রমে 

বৈষুব। তিনিও প্রঠাপকরুদ্রের মত প্রতাপশালী রাজ ছিলেন। 

মই বলিয়াহি £ ১১৪ পৃঃ ) পরম ভক্ত পুরু'ষাত্বম বৃন্দাবনে মদন গোপাল 
/গো:বন্দদেব বিগ্রহদ্থয় শ্ব্হীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন 

1, উহ্নাদদের বাম ভাগে প্রতিষ্ঠার জন্য দ্ইটি ধাতুময়ী রাধিকা-মুত্তি 
করাইয়া! মহাড়ম্থরে বুন্বাবনে পাঠান । কিন্তু স্বপ্রাদেশ তয় যে, উহার 
একটি 'রাপিক! ও অপরটি ল'ল্তা সখী। এজনা রাধিকা ৬ মদন 

াবিন্দ দেবের এই প্রথম সন্দির সম্ভবতঃ তত স্থন্দর, স্বামী বা বৃহৎ ছিল ন1। 
ংসর পরে সেই মান্দর জার্ণ ও সৌোন্দর্যাবিহীন হইলে, অন্বরাধিপতি মহারাজ 

হে ৬.গাবিন্দদেবের স্বৃহৎ এই অগ্দর্বব কারুকাধাথচিত পাষাণ মন্দির রচনা 
| চরিতায়ুতের বণিত শিষাটি যে মাননিংহ নহেন। তাহ বলাই বাহুলা। 

নিক ১৫৩৬ খষ্টাব্দে ৬গৌবিন্দদেবের প্রথম মন্দির নিশ্মিত হয়। মানসিংহের 

তারি আছে--১৫৯* খ অর্থাৎ প্রীয় «৫ বৎসর পরে। 

১২. 



৮০ শিস 

১৭৮ শ্রীরূপ গোস্বামী 

গোপালের বামে ও ললিতা তাহার দক্ষিণে একহ মন্দিরে স্থাপিত: 

এই বার্তা শুনিয়া! পুরুষোত্বম ৬গোবিন্দদেবকে কিরূপ ভাবে শু 

করিবেন, তাহারই জন্য উতৎকণ্ঠিত হন। কথিত আছে, পাক্ষীগো 

ষেমন একসময়ে বৃন্দাবন হইতে উৎকলে গিয়াছিলেন, সেইব্ূপ 

“কোন এক সময়ে রাধা বুন্দাবন হৈতে । 

আইলা উৎকল দেশে ভক্তাধান মতে ॥৮ 

ভ, র, ৪৬১ 

সে প্রদেশে বৃতস্তান নামে এক দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্গণ বাস করিছে 

ভাগ্যক্রমে উক্ত রাধামুদ্তি তিনিই পান এবং তদবধি তাহার নিবাস স্থা 

নাম হয়_রাধানগর । শ্রীরাধা বুচগ্ভান্ুর গৃহে কন্যাতুলা গ্সেছছ 

সেবায় বাম করিছেন। ট্ছুকাল পরে পুরীর রাজ৷ 

রাধানগর হইতে এর মুন্তি আনিয়া পুরীর সন্লিকটে চক্রবেড় নামক" 
প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে সেই মূর্তি লক্ষী বলিয়াই পূজিত ও' 

ছিলেন। পরুষোত্ধম এই লক্ষ্ীমুর্তিকেই মহাসমারোহে শোভা! 

করিয়া ৬ গোবিন্দদেবের জনা শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং রি 

আসিয়। গোবিন্দের বামে রাধা ভইয়া বসিজেন 1* এই বাধাগে 

সম্মেলন উতসর্বে দ্ূপ গোম্বামী ভক্তির উৎস ছুটাইয়া! “চাট পুম্পাঃ 

নামে শ্রীরাধিকার এক অপুব্ব স্তোত্র রচনা করেন। 
সনাতনের অন্তপ্ধানের কয়েকমাস পরে রূপ); ও অন্নদিন 

« সেই ভাবে এখনও আছেন, ভবে সম্রাট আওরঙ্জেবের অত্যাচার ভয়ে মূ 

দ্বয় জয়পুরে নীত হন এবং এখনও সেই খানে আছেন। প্রভিত্ু-বিগ্রহ শিরা । 

পরে বুন্দাবনে প্রতিঠিত করা হয়। এই রাধার আগমনের গল্পটিও “সাধন 

গ্রন্থের অনুবন্তনে নরহরি-কৃত ভক্তিরত্ৰাকিরে অভিবাক্ত হইয়াছে! ভ;র, কু 
৪৬১ পৃঃ। 



পেবাণ ভ্রিমুন্ ১৭৯ 

নাথ ভউ দেহত্যাগ করেন । এই সময়ে আকবর দিললীশ্বর, মধুরাপ 

ট আগ্রায় তাহার বাঁজধানা। তীহাপ মত সর্ধবধন্ধমে সমদর্শী 

নুতব নুপতি আর কখনও মোগলতক্তে বসেন নাই! ভিনি 

[মাড়বার জয় করিবার পর চিতোর ছূর্গ অধিকার করিয়া / ১৫৯খুঃ ) 
দমীঢ়ে অবস্থান পুর্ব্বক সমগ্র মিবার রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ 

[তে ছিলেন, নিকটবর্তী শিকৃবীতে তাহার প্রথম পুজ্র দোলমের 
হয় বলিয়। ষখন তিনি সেচ স্থানে রাজধানী স্থাপনের আয়োজন 

তে ছিলেন, শু'নতে পাওয়া যায়, তখন তিনি একসময় বন্দাবন 

ণ আসিয়া গোস্বামী প্রভুদিগের ক্রিয়া কলাপ দর্শনে একান্ত হুগ্ধ 

। রূপ সনাতন তখন জীবিত ছিলেন নাঃ আকববের সিংহাসন 

ভর ছুই বৎসর পুর্বে তাহার! পরলোকগত ভন । এ সময়ে জীৰ |] 

ঘামী ব্রজ-মগ্ডলের কর্তা ছিলেন ; তাহারহ সঙ্গে বাদশাহের সাক্ষাৎ 

 হয়। তখনও মানদসিংহ বাজনরকারে উচ্চ রাজপদ পান নাই; 

নও আকবর বঙ্গ-বিজয়ে মনঃসংযোগ করেন নাই । ইল প্রা 

বদর পরে যখন মহারাজ মানসিংহ পাঁচ হাজারী মন্সব্ার তইয়! 

চবরের নিকট পুজ্রবৎ স্নেহগৌরবের অধিকারী হন, এবং বঙ্গ বিহার 

খর সুব্দোর নিষুক্ক হইয়া যাত্রা করেন, (১৫৯* "পৃঃ ) ভটাভারই 

চালে তিনি বৃন্দাবনে ৬গোবিন্দেবের জ'য একটি অপুর্ব মন্দির 

৭ করিয়া! দেন। সে কথ! উক্ত মন্দির-গাত্রের একটি শিলালিপিতে 

ছ; পরে তাহার আলোচনা করিতেছি। 
সম্ভবতঃ এ সময়ে ৬গোবিন্দদেবের প্রথম মন্দিণটি জীর্ণদশায় পডে। 

| জন্ঘই মানসিং্ স্বীয় পদোচিত গৌরব ও আন্তরিক ভক্তির নিদর্শন 
পাস আপা পাপা ৮ 

শাহের বৃন্দীবন দর্শনের তারিথ সম্ভবতঃ ১৫৭০ খঃ; গ্রাউস সাহুবহও তাহাই 

২1৭097০0125 



১৮০ শ্রূপ গোস্বামী 

স্বরূপ এই বহৃবায়সাধ্য বিরাট সৌধ নিম্মীণ করেন । অঙ্থরের রাজ ৭ংণায়ে 

£চরদিন পরম বৈষ্ণব ছিলেন ; ম'নসিংহও এ সময় পর্যন্ত বংশধারালুপা; 

পরম বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাই । যখন তিনি *গৌঁড় 

উৎকল অধিপ* ভইয়া আসেন, তখনকার কবিকক্কণ-চণ্ডীতে তীহা 

“বিষু-পদানুজ ভূঙ্গ” বলিয়া বর্ণনা করা আছে। মন্দর রচনা শেষ চইনে 
তথায় ৬ গোবিন্দ দেবের আভষেক ক্রিয়া ও সেবার ব্রিপুল ব্যবস্থা করিব 

পর মানসিংহ বঙ্গাভিমৃখে বাতা করেন । পথিমধ্যে তিনি কাশা; 

আসিয়া! রাজার মন্দির, মান-সরোবর নামক বাপী এবং মা 

মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কান্তি এখন 

বর্তমান আছে। কথিত অছে, বারাণসীতে আসিয়া তিনি কামণে 
্রহ্মগরী নামক বঙ্গীয় সন্নগাসীর নিকট শাক্ত-মন্ত্রে দীক্ষিত হন এ 

সেইজক্তই পূর্ববঙ্গ বিজয়ের পর স্বপ্দেশে প্রতাাবর্তন কালে বু 

হইতে মহাবীর কেদার রায়ের শিলাদেবী নামক হর্থীমুর্তি সঙ্গে লউয়া যান 

সেই দেবী এখনও অন্থরে সল্লাদে া নামে বাঙ্গাশী পুরো'হত কর্তৃক পুঙ্গ 

ভহইতেছেল। * 

মানাদং» যখন গোবিন্দদেবের মন্দির গঠনে উদ্ে গী তন, দা 
পুর্ব হইতে বাণ হ আকবর জয়পুরী লাল পাথর দিয়। আগ্রার 'ব* 

চুপ নিশ্বাণ করিতেছিলেন । এই লাল পাথর তথন অগ্ত ক'হারও পাৰ 

অধিকার ছিল নাঃ মানপি“হের অন্থরোধে বাদশাহ একমাত্র তাহারে 

গ্ধোবন্ব-মন্দিরের জগ বিনামুল্যে এই পাথর লইতে দিয়াছিলেন 

*ধনকার সেউ সুলভ অজুরীর দিনে গোবিন্দ-মন্দিরের বায় তের 

টাক" পড়িয়াছিল বশিয়া *ভক্র-কর্পদ্রম প্রভৃতি হিন্দী গ্রন্থে উন্ত 
পপি জপা 

* 1০বিপনাধ রায়ের “প্রতাপা।দতা,” ৪৯৪-৫১২ পৃঃ. ষশোহর-খুল্নার ই 
১ গণ, ৩৫৮-৩৬১ পৃঃ । 
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সেবার ত্রিমৃত্তি ১৮১ 

ঠাছে। রক্ত পাষাখে নিশ্মিত এই বিবাট মন্দির মোগল আমলের 

রতায় হিন্দুস্থাপতোর একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ৷ পাশ্চাত্য সমালোচকগণই 
(লয়। গিয়াছেন, এমন মনোহর মন্দির উত্তর ভারতে আর নাই । * 

মন্দিরটির বাহ্াকার একটি গ্রীক ক্রুণের (07০5৪) মত, গাথুনি 
ুস্থাপত্যানুযায়ী এবং শার্ষ দেশীয় গুষজগুলি মোগল আমলের টশল্ল 

দর্শন। গ্রীক, হিন্দু ও মুসলমানদিগের অ্রিবিধ স্থাপত্যের যে অপূর্ব 
মন্বয় এই মন্দিরে দৃষ্ট হয়, তাহাতে কলাবিদ্গণ অস্গুমান করেন, 

কবরের রাজ-দ্বরবারে যে সকল জেন্গু্ট পাদরী ছিলেন, তাহাবাই 

মে বিলাতী গীর্জার অনুকরণে এই মন্দিরের ভিত্তিবিস্তাসের নকৃস 

র্নাছেন, হিন্দুস্থপতিগণ তাহারই উ ”র নির্ভর করিয়া [চরাচরিত প্রথায়, 
নির গঠন করেন এবং তুর্কী স্থানের রাজমিস্ত্রীগণের অনুকরণে উহার 
পরি ভাগের গু্বঞ্গ রচিত হয়। কিন্তু কোন খৃষ্টান কর্তৃক এ 

রর নকৃস। প্রস্তুত হইবার অনুমান ঠিক নহে) কারণ ইভারও 

রী কালে হিন্ুস্থানে হিন্দু-স্থপতিগণ এই ভাবের আরও মন্দির নিশ্ঘাণ 

রিয়া ছিলেন, খাজুরাও প্রভৃতি কোন কোন স্চানে তাহার নিদর্শন 
ধনও আছে। হিন্দুকারুকগণ পুর্বকালে নানাদেশে গিয়1 শিল্প-কলার 
| করিতেন, সৌধ গড়িয়। অর্থ আনিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি "বৃদ্ধি করিতেন, 

রা বিদ্বেশীয় কলাবিদ্যার অবিকল নকল ন! করিয়া পরদেশীয় শিক্ষণীয় 

্বিশেষকে পরিপাক করিয়া স্বদেশীয় 1শল্লের .সৌষ্টব বৃদ্ধি করিতে 

নিতেন। গলাধঃকরণ করিয়। উদগীরণ করা দোবাব হইতে পারে, কিন্ত 

পণ্যকে পরিপাক করির। আত্মগত করিক্সা লওয়স্বাস্থের পারচায়ক । 

(1176 10101010 01£ (70৮1020০৮৫1) 15100601015 1১ 70650 01 

12710100150 50165) 10005 00768700950 100151651৬5 101151595 6৫11)06১ 

| 111700 210725 0৮০ 1১090000, 28 10250 10 01006 17017, 

৬১০৩ 81700 00, 23. 



১৮১ শ্রীকূপ শোহ্বামী 

শিাীকে পরদে শীর নিকট খণী হওয়। দোষের নহে, কিন্তু শিক্ষার 

পরদেশী পরবেশী হইয়। যাওয়া নিন্দনীয় । ৬গোখিন্দদেবের মন্দিরে 

স্কাপতোর স্মাতন্ত্রা রক্ষিত হইয়াছিল । 

এই মন্দির গোম।টিলা নামক স্তপের উপর অধিঠিত। দে 
পার্খববন্তী ভূমি হইতে ১*।১২ হাঁতি উচ্চ। এই মন্দিরে কড়িৰ 

কারবার নাই । ইহা খিলানের উপর গঠিত এবং গুস্বজের দ্বারা 

মন্দিরটি পুর্বমুখী এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ । পশ্চিম প্রান্তে মূল 
ছিল, তাহার চিহৃও অনেকটা বিলুগ্ড হইছে । উহার পুর্ব্দিকে 

পার্খে বৃন্দাদেবীর মন্দির এবং দক্ষিণ পার্থ োগপীঠ ছিল । এই উ 
সম্ুথে বা পৃষ্টভাগে অস্তরাঁল বা জগমোহন দৈর্ধা প্রস্থে প্রত্যেক 1 
১০৪ ফুট করিয়া । জগমোহনের পূর্বদিকে সভা-মণ্ডপ ব৷ নাট- 

নাট-মন্দিরের সন্ধে তোরণ ব! প্রবেশ পথ । এই বিরাট মি 

দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত নিক্ভূমিতে রূপ গোস্বামীর নিজের জগ্য নি 
লাল পাপরের আবাস-গৃহ ছিল। এখনও তাহার ভগ্মাবশেষ 

গোবিন্দজীর নাট-মন্দিরের বাহিরের বারন্গার দেওয়াল নানাবিধ 

খচিত ছিল । একদিন এই বারান্দা হইতে বুন্দাবনের শ্াম শোভা 

ুন্দর দেখ! যাইত। উহার সন্মুে ছিল নবৎ খানা, তাহাতে, 
সন্ধ্যার সুপঙ্গত বাজনা বাজিত। সমস্ত মন্দিরসৌধগুলি চারিদকে! 
পাচীর দ্বার! বেষিত (ছিল) ভগ্রাবশেষ এখনও আছে। যোগপীঠের 0 

মন্দিরের কথা পুর্বে বলিয়াছি, তাভার মধো সিড়ি দিয়া 

নামিলে পাষাণ গাঞ্রে অষ্টভূজ! মাতষমর্দিনীর দেবীমুত্তি উৎকীর্ণ দেখা! 

ইনি নন্দস্ুতা যোগমায়া দেবী বলিয়। পরিচিত । বুন্দার মন্দিরের! 

প্রাণীরে চিন্দী অক্ষরে নিম্নপিখিত পিপি খোদ্িত আছে £-_ 

“দংবৎ ৩৪ জশকবন্দ আকবর শাহ রাগ কর্ম্রকুল শ্রীপৃধীর 



সেবার ত্রিমৃত্তি ১৮৩ 

জবংশ মহাবাজ আুভগবস্তদাসম্থত অআমভাবাজাধির'জ শ্রীমাননিংহদেব 

বন্নাবন যোগপীঠস্থান মন্দির বনাও শ্রাগোবিন্দ দেবকো, কাম উপরি 
কল॥ণ দাস, আজ্ঞাকারা মাণিক চংদ চোপাউ, শ্ল্লিকারি গোবিন্দ দাস 

লবলী কারিগর । দঃ গণেশ দাস বিমবল ॥৮ * 

অর্থাৎ কআাকবর বাদশাহর ৩৪ রাজ্াস্কে ( ব| ১৫৯* খুষ্টাবে ) 

ীরাজাধিরাজ বংশবয় ভগবস্ত দাসের পুত্র মহারাজ মাননিংহ কর্তৃক 

বন্দাথনে যোগপীঠে শ্রগো বন্দদেবের এই মন্দির বিনির্িত হয়। 

ই নিশ্মাণকার্ধে। প্রধান কর্ম্মকর্ত। (ছলেন কল্যাণদাস, মাণিকদাস চোপাও 

হার সহক্গারী ছিলেন, দিল্লী নগরীর কারিগর গোবিন্দদ'স ছিলেন 
ধান শিল্পী। (সম্ভবতঃ) গণেশদাস বিমবল+ নামক প্রধান রাজ- 

দ্চারী এই বিরাট বাযাপারের তত্বীবধায়ক ছি'লন | | 

১৬১৪ খুষ্টাবে (জাহাঙ্গীরের বাজ্ডের নবম বর্ষ) মানদিংহ দেহত্যাগ 

রেন। তাহার মৃত্ার পণও শতাধিক বধ ধরিয়া এই বিরাট মন্দিরে 

ঘড়ম্বরে নিত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইত । নন্দিরেব প্রধান চূড়া এত উচ্চ 

ল ষে, তথাকার আলোকমঞ্চ আগ্রা হইডে দেখ যাহত। একদা 

(ন আওরঙ্গজেব শুনিতে পাহলেন যে সেই আলোকরাশি হিন্দুমন্দিরের 

তু্গ চূড়া হইতে খিচ্ছুরিত, তখন উহ। ত্বাহার চক্ষুঃশূল হইল। তিনি 
কজন ফৌন্জদার পাঠাইয়া গোবিন্দদেবের মূল মন্দিরটি এবং তাহার 
পপ্ন বিপু সৌখের অপর পাচট চু! একেবারে ভাঙ্গিয়া দিলেল। 

ঈবতঃ ছাদের উপর দিয়! একটি প্রাচাও গাথিয়: মান্দরশিধরের দৃপ্তরোধ 

ও এই সময়ে হইয়াছিল। বাদশাহ আওরক্জজেন্ন যে উত্তর ভারতের 

স্থানে এইরূপ কত শত প্রধান প্রধান মন্দির ধ্বংস করিয়া হিন্দুর 

* 509/5675 41190000020) 0. 745, বৃন্দাবন-বথা। ৩৮পৃঃ 
1 প্রাউন্ সাহেব গণেশদাস স্থলে গে।রক্ষদাস পড়িয়াছিলেন। 



১৮৪ শীরাপ গোস্থামী 
শান স্পা শি কি সপ সিলাসপিপীস তা পিতা ০ এ সী সপাশাপিপ ক আলীম সদ ৯ল ৯ 

প্রাণে পুলাঘাত গার, তাহার ইত নাই। একমাত্র ম 

সহরেই ৬৩টি মন্দির তাহার আদেশে বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, ফৌজ্ 

মন্দির ভাঙ্গিবার জন্ত ব্রজমগুলে পৌছিব'র পৃর্ধেই ৬গোবিন্দদ্েব ও 

প্রধান প্রধান বিগ্রহগুলি ত্বরিতগতিতে জয়পুর রান্গধানীতে স্থানাস্ত 

হন। আওরঙ্জেবের মৃত্যুর পরও জয়পুর প্রভৃতি স্থান্ন হইতে মু 

বিগ্রহগুলি আর বুন্দাবনে প্রত্যর্পিত হন নাই ।' তখন বৃন্দাবন 

ভক্তবৃন্দ দিলীপতি মহম্মদ শাহের বাজত্বকালে (১৭:৯-৪৮) কোন ম 

প্রতিভূমূর্তি প্রস্তুত কগাইস্বা পুরাতন মন্দিরগুলির মধো স্থাপনা করেন 

আওরঙ্গজেবের "'অতা'চারে কলঙ্কিত তয় বলিয়া আর মানগিং 

সেই পুরাতন মন্দিরে গোবিন্দমূর্ডি প্রতিষ্ঠিত হন নাই, নিকটবত্তী 

পৃজিত হইতেন। অবশেষে ১৮১৯ থুষ্টাবে (১১২৫ সালে ) ৬নন্দকু 

বন্থ নামক একজন প্র'সন্ধ বৈষ্ব ভক্ত মানসিংহের মন্দিরের উত্তর-প 

দিকে এ বিগ্রহের জন্ট একটি নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয় দেন। 

বাঙ্গালী, চবিবশপরুগণ! জেলার অন্তর্গত বড়, গ্রামের জমিদার এ 

ইতরাজ আমলে হিজলীর নিমকমহলের দেওয়ান ছিলেন | ননাবুম 

গুধু ৬গোশিন্দদেবের ক্ন্ত নহে, অল্গান্ত বিগ্রহের নিদিত্তও সা 

ধরণের কয়েকটি মন্দির নিম্্মাণ করিয়া দেন। সে মন্দিরগুলি এ 

নানাজাতীয় ভক্তকর্তক নানাভাবে অলঙ্কৃতি ভইয়াছে, গো 

মন্দিরের বারান্দা ও প্রাঙ্গণ এক্ষণে শ্বেত প্রস্তরে বিমণ্ডিত এবং গোর 

দেবের ব্রিভঙ্গিম শ্রীমুর্তি বহুবিধ নূতন আভরণে বিভৃষিত। 

মানসিংহের পসিঞ্চ মন্দির ক্রমে ক্রমে অতান্ত ভগ্নদশ'জ। পড়ে । উ 

মূল মন্দি এক্ষণে নাউ, ছফটি চুড়া বিলুপ্ত হইয়াছিল, নাটমন্দিরের 

নাই। বহুদিন সংস্ক'রাভাবে অসংখা বুক্ষবল্লবীর সুলবি্ধ ভইয়া 

সুদুঢ় মন্দিরটিরও অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনা ভ্ইয়'ছিল। 'মন 

চে স্পট শরণ সি িাসটিল ০ 



সেবার ত্রিমৃদ্তি ১৮৫ 
সপ পা পপ সপ গা 

দন বৈদেশিক মহানুভব ব্যক্তির চেষ্টায় জরপুধাধিপ এবং গব্ণমেণ্টের 

ত্য বিভাগীয় বিপুল সাহায্যে কীত্তিমন্দিরটি সংরক্ষিত হ্হয়াছে। * 

্ধপুরাণে মহামুনি নারদের উক্তি আছে £-- 

প্অশ্মিন্ বৃন্দারণ্যে পুণাং গোবিন্দস্ত নিকেতনং 

তৎসেবক-সমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময় ॥* 

খানে গোবিন্দ, সেখানেই নারদ বা একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের বিশ্রাযভূমি | 

ন ভক্তাশ্রয়, সেখানেই বৃন্দাবন । একদ। মহাযোগী শ্রুরূপগোন্বামা 

(মি বৃন্দাবনের যোগপীঠে স্বীয় ইষ্টদেবের সেই বিজয়মুত্তিঃ আবিষ্কার 
ব স্থাপন করিয়া যুগে যুগে কোটি কোটি ভক্তের পুর স্থান নির্দেশ 

1 গিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্রিত বা নিরাশ্র় ভক্তগণের 

নাধনোদ্দেশে শাস্ত্রোন্ধার করিয়া চিরভীবী হইয়া রহিয়াছেন ! 

। দেহ গোবিনজীর মুর্তি ও মন্দিয়ের এ্রতিহামিক আলোচনা শেষ 

| আমরা সেই মহাকবি ও মহামনীষীয় অকুষ্ঠিত শান্ত্রচ্চার সংক্ষিপ্ত 

| দিব। 

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি খ্রাউদ্ সাহেব যখন দখুরার কালেক্টর ছিলেন, তথন 

গোবিন্দমন্দিরের সংস্কীরকাযো হগ্তক্ষেপ করেন। ভগ্রাবশেষের শু,পীকৃত 

[রাশি দূরাকৃত করিয়া, শিল্পমতান্নকুমে উহার ভিতর বান্ছিরের সংসার করিয়া, 

৷ উপর দিয়! মৃসলমানগণ যে দেওয়াল তলিয়া মন্দিরশিখর হতশ্রী করিয়াছিলেন, 

টি ফোলিয়', লক্ষাধিক মুদ্ধাবায়ে এই শিব স্থাপতা (21017700100105] 

তক সস্কৃত ও হ্রক্ষিত হইয়াছে! জয়প্রের মহারাজ গ্রাউন্ সাহেবের 

রে এউ স"ন্থারের সাহীলাকজে ৫০০5 পীচ পহশ্ন টাকা দন করিয়াছিসুলন | 



১৮৬ শ্নরূপ গোস্বামী 

€& ক্রে ) 

শাস্ত্রেছার 

শংপাদ রূপ গোস্বামী আজন্ম কবি এবং অল্পবয়সেই পরম গা 
তাহার হস্তাঙ্গর যেমন মুক্তাপংক্তির মত সুন্দর, তাহার ভাষাও 

মাজ্জিত, অলঙ্কৃত এবং নিরুপম কবিত্বপূর্ণ। 'তাহার রচনাব 

গভীর চিস্তানীলতার প্চিপ্র দেয়; নব নব ভাব ও ন্রন্দর শব 

তাহার ক্লোকগুলি বিষয়ান্ুর্ূপ গাম্ভীর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া কাবারদ 

ভরপুর থাকে । সেই গুরু গম্ভীর শব্দ-সস্তারে ভারাক্রাস্ত 
পড়িবামাত্র রূপ গোস্বামীর লেখনী-প্রন্থুত বলিগ্পা ধর্গিতে পার যায 

অর্থের উপলব্ধ হইবামান্র উহাদের ক'বত্ব-কৌশলে মুগ্ধ হইতে 

এমন ভাবুক, এমন লেখক কেন যে যৌবনাবাঁধ মুলমান-শাসকের - 

সচিব হইয়' তৃপ্ত ছিলেন, তাহা বিস্ময়ের বিবর় । পারিপাশ্থিক 
দোষে প্রমত্ত কবিকেও প্রচণ্ড বৈষয়িক করিতে পারে, হা 

ৃষ্টাস্ত । সংসারকে যে ভালকিয়া। ধরতে জানে, কন্্রককের পা 

হহঁলে, সেই আবার সংশারকে ভাল করিয়া ছাড়িভে পারে; 

কাটিয়া গেলে সকল ধা. রই ওজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, বিষয়মর 

হাতে নিস্তার পাইয়। রূপ ঘে নবজীবন পাইয়াছিলেন, তাহার 

সমগ্র ভারহবর্ষ উদ্ভাসিত ভইয়াছে। বাঁজকন্যচারী থাকিবার, 

তিনি কখনও জোষ্ট ভ্রাতার সঙ্গে শাস্চর্চায় বিরত হন নাই 

কবি-প্রতিভী কখনও সম্পূণ লুকায়িত থাকে নাই। সংসার! 

বৃন্দাবনে আসিবার পর, যখন তিনি বাশি রাশি শাস্ত-গ্রস্থ সংখ] 

তাহ লইয়া তদ্গতচিত্ত থাকিতেন, তখন তাহার চিস্তার ধারা 
উছলিয়া। পড়িত, ভাষ। আসিক়। দাসীর মত উহা! বহন করিয়া! লো। 



আাস্্োদ্ধার ১৮৭ 

গ্রন্থিত করিয়া াখিত। কত কাবা নাটক, কত স্তোত্র বা খণ্ড 

তা, কত সারাখ-ব্যাখ্যা বা শাস্্র-নংগ্রহ বে তাহার লেখনীমুধে 

[শিত হইত, তাহা! বলিবার নহে । 

রূপগোস্বামী বহু প্রকারের বনু গ্রন্থ গ্রণনন করেন। শ্ীজীবগোশ্বামা 

টী, প্লঘুশোষণী”-গ্রন্থে নিজ বংশের পরিচয় কানে এ সকল এস্থের 

(ভাবে পরিচয় নিয়াছেন : 

“্তয়োরনুজস্থষ্টেযু কাব্যং হংসদূতকং । 

জ্ীমদুন্ধব সন্দেশ শছন্দোইষ্টাদশকং তথ! ॥ 

স্তবস্তোংকলিফাবলী গোবিন্দবিকুদাবলী । 

প্রেমেন্দুসাগরাগ্াশ্চ বহ”ঃ সু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ 

বিদগ্ধ ললিতা গ্রাথামাধবং লাটকছয়ং । 

ভাণিকা দানকেলাহ্ব। রসামৃত যুগ" পুনঃ! 

মথুর'মভিমা পশ্ঠাবলী নাটক-চ্ি কা। 

সংক্ষপ্ত ঈভাগবতামুতমেতে চ সংগ্রভাঃ ॥5 

তিনি ভংসদূত, উপব-সন্দেশ ও অষ্টাদশ ভীলাছন্দঃ নামক ৩ খালি 

লা, স্ত“মালা, উতৎ্কলিকাবলী, গোধিন্দবিরুদাবণী ও, প্রেমেন্ুসার 

খানি স্ডোড-গ্রস্থ, বি“গ্-মাধব ও ললিত-মাধব নামক ২ খানি 

টক, দানকেলিকৌমুদী নামক ১ খানি ন্ডান্পিল্ব, ভক্তিরসা- 
ধু ও উজ্জ্রপনীলমণি নামক ২ থানি ন্প্র্নভ্রীহ্য এবং মথুরা- 

, নাটক-চন্ত্রিকা, পদ্যাবলী, ও লঘু ভাগবতামূত এই ৪ খানি 
গ্রীত-পুস্তক-মোট ১৬ খানি গ্রন্থ প্ণয়ন করেন ।* ইগ! বাতীত 

সপ 

ভক্তি রত্তাকরে ( ১ম, ৫৬-৫৭ পুঃ) জ্রীচীবেব শিষা কৃষ্ণদাস অধিকারীর গ্রন্থ 

আরও বিবৃত করিক্পা রূপ গোম্বানীর রচনা সমূহের পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে! 

' এতদতিরিক্ত বৃহৎ ও লঘুগণোদ্দেশদীপিক নামক ছুইথগ্ড পুণুকের উল্লেখ 



১৮৮ জ্রীরূপ গোস্বামী 
৮৮ পশশিসিী শিট শিরা সপ পিপি পাসস্পীরাস্সিপী সপশা সপ সপ সিসি পা স্টিল পি িপািপািস্পালীসিশীস্পীশি শশী টি এ 

তাহার আরও অনেক প্রবন্ধ, প্রকীর্ণক শ্রেক ও টীক। প্রভৃতি 

উহার কতক তাহার স্তবমালা৷ ও পড্ঠাবলীর অস্তভুক্ত করিয়া জীব। 

সংগৃহীত করিয়া য'ন এবং কতক বিশেষভাবে উল্লিখিত বা! সমা 
হওয়ার অবসর পাস নাই। আমর অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে শ্রীগা 

গোস্বামীর এই ছুরহ গ্রন্থগুলির অন্ততঃ আখ্যান বিষয়ের আভাস দি 

হংসদূত ও উদ্ধব-সন্দেশেব্র কথা পুব্বেই ব'লপ্লাছ। কৃষ্ণলাল। 
এই ছুহখানি ক্ষুদ্র কাব্য রূপ কর্তৃক গৌড়ে থাকিতেই রচিত হয়। 
তিনি মহাপ্রভুর কৃপাঙ্গাভ করেন নাই। সেই জন্য এই ছা 

মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম-সচক কোন মঙগলাচ+ণ নাই । ঝি 

ও ল্লিত-মাধব নাটকেরও বিশেষ উল্লেখ পুর্বে করিয়াছি । 

গ্রন্থ শ্রাূপেএ বুন্দাবনে বাহ্বাব্র পুর্বে একখানি নাটক রচনার 

আরব্ধ হস, পরে উহ মহাপ্রভুর আদেশে ছ্বিধ! বিভক্ত হয় । উভরন 

অধিকাংশ কূপ নীলাচলে বাঁসয়! রচনা করেন এবং পরে বুন্দাবনে 
অগ্রে বিদপ্ধমাধৰ ও তাহার ৫ বৎসর পরে ললিত-মাধব সমাপ্ত ক 

শপ শা উপ া পহজজাপ্ছি। পপ 

আছে! প্রত্রন্থে কিরপে কৃষ্ণ লীলার পাত্রগণ গৌরান-ালার ভক্তরাণ 

হইয়্াছিলেন,ফ্ক তাহা নির্ণর্ কর? হইয়াছে । কুষ্দাসের বিবরণীতে অভ্লাদশন 

কথ। নাই, তৎস্থলে কৃষ্ণ-জন্মতিধিবিধির উল্লেখ আছে। গ্রন্থ নংখা! ধোর 

আছে । চর্িভা্তে অতি সংঙ্গিপ্ত ও অনিদ্িষ্ট ভাবে রপসনাতানর এন 

আছে, প্রবান প্রধান শ্রশ্থ ছাড় উক্ত তালিকায় অতারক্ত কোন নুতন গ্রশ্থেৰ ক 

ব্রজন্টালাবর্ণনা রূপের সকল শ্রন্থের সাধারণ উদ্দেষ্ঠ। কবিরাজ গোস্বাধা বা 

সপ 'লক্ষত্রন্থে কেলছ্ত্রজ বিশান বর্ণন ।”. এগুলে বহু অর্থে ই লঙ্গ শব্দ প্রযু 

নকল গ্রপ্ক এখনও মুদ্্রত হয় নাউ । - 

নাক দ্রয়ের শেদ ভাগে সমাধপ্তর তারিখ আছে। 

“নন্দ সিক্ষুর বাণেন্দু সংখো পন্ধৎসরে গতে। 

বিদঞ্চ-মাধব' নান নাটক” গোকুলে কতম ॥” 



খান তিতা তে 12 
১৮৯ 

নি রী ককিলী অপি শিপ পা সপ সী পিস তে পিসিলী সপটি আপ সপ সরি উল ১ ৯ স্পী সিপা সিপস্পিশ নম ্ ৮ লস্খ তস্পী তি পাসিল সিল উপ সপ (পোস্ট পি সপ সা সিন সি পা বর্ণ স্পা আপি রণ এ 

॥ আছে। ররিভতীযরওী গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্লাদ্দেশে বিদগ্ধ- 
১৩ হয় এবং কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে নানাদেশ হইতে সমাগত 

॥লীর আগ্রহে তাহাদের সমক্ষে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। 
₹ বুন্দাবনের প্রায় সকল প্রপিদ্ধ ভক্তই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকা! 

বয়াছিলেন। স্ুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই নাটকের বিবৃতি 
প্রণয়ন করেন এবং ভক্কচুড়ামণি ষছুনন্দন দাদ ঠাকুর গ্রন্থের 

রেন। যছুনন্দন কৃত সেই পদাবলীর নাম-_"রাধাকুঞ্চলীলা- 

” . বিদপ্ধ-মাধব ৭টি অন্কে সম্পূর্ণ, উহাতে রাধার সম্মিলনই 

মা এবং তাহা বেণুবাদন, বেণুহরণ ও নানাতীর্থ বিহার প্রসঙ্গে 

ত হহয়াছে। ললিত-মাধব বৃহত্তম গ্রন্থ, উহা! ১০টি অস্কে সম্পূর্ণ; 
গাধক। প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু ততপঙগে চন্দ্রাধণী ও লিও! 

সহিত সম্মিিন অন্তান্য ঘটনা ও উৎসবের সহিত বণিত হইয়াছে । 

ললিত নায়কের ছুহটি প্রকার ভেদ। ভক্তিরপামৃত-সিন্ধুতে 

শরচয় আছে । চতুঃষা্ট ওল ও বিলাসে ষে নায়কের চিত্ত 

তাহাকে বিদগ্ধ নঠেঃ আর বিনি বিদগ্ধ, নী এবং, কেলি 
পপ পপ আপা শপ পিস 

ধুর (হ। 075৮, বাণলি৫, উন্টুক ১ অঙ্ছের বামাগতিতে ১৫৮৯ সন্বৎ হয়ু। 

১৪৫৪ শক (১৫৬৭ খৃ১) পাওয়া যায়। অথাৎ মহা অপ্রকট হহবার 

রন্দাবনে বিপগ্ষ-মাধব বমাপ্ত হয়? লাঁলত"মাথবের শেষে এই শ্লাক 

“শন্দেখু বেদেন্দুমিতে শকান্দে শুর্ুপ্ত মীসন্ত ভিথো চহূর্থ | 
দিনে দিনেশস্ত হরিং প্রথমা, সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্থং ॥ 

:৯১ ইবু_৫, বেদ 2৪, উন ১ বাষাগতিতে ১৪৫৯ শক (১৫৩৭ খঃ) 

এর £জ)5 মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে ভদ্রবনে ললিত-মাধব সমাপ্ত 

৪" বৎসর পুরে বহরমপুর রাঁধাবমণ যন্ত্র হঈতে ৬'রান নারায়ণ বিদ্যার এই 

দীন্রবাদ মহ প্রকাশ করেন । 

৯০ পপ 



১ ৯০ শ্রীরপ গোস্বামী 
সি ৭5 পি তিশা শট পাস লাস পা পপি শিলা উরি সি টি পাস পরাণ ৭৯ শিস পিউ সস পাসিকে শ 

(বষয়ে টরাগাটা সান তাহাক্ষেই ললিত সংজ্ঞা দেওয়। হয় 

ছইথানি নাটকে ব্রজলালার নায়ক মাধব বা শ্ীক্ুষ্ণের এই " 
প্রকৃতি বণিত ভ্ইয়াছে । 

এই ভই নাটকের পর রশ গোঙ্বামী “দান-কেলিকোৌ মুদী 

দয়! সর একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচ*1 করেন । ইহা একটি মাত 

সম্পূর্ণ এবং প্রহসন-মুলক, এজন্য ইহাকে ভাগ্রিকা বলে। র' 

নন্দীশ্বর নামক স্কানে বাস করিতেছিলেন, তখনই তিনি রঘুন: 

গোস্বামীর চিত্ত বিনোদনের ছ্ছনা এই ভাণিক! লিখেন । একদিন 

ললিতা বিশাখা প্রভৃতি পঞ্চদঘখীকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যেকে এব 

কলসী যজ্ঞ-গুত মন্তকে করিয়া, গোবধ্ধন তটস্থ পথ দিয়া এক যন্ত 

যাইতোছিলেন । সভা শুাকুষ শ্রবঙ্গদি সঙ্গিগণ সহ দানঘাটে 

আদায়ের আড্ডা) উহাদের পথ রোধ করেন। এই সময়ে 

তাহার সখীগণ এবং শরীক ও তঁ.হার সহায় সুবল ও মধুমঙল 

মধ্যে পরস্পর অনেক রঙ্গকৌতক ও বাগবিভণ্ড হয় । সেই 

প্রেমিকা বাধার যুগপৎ হর্ষ, অভিলাষ, রোদন, হাস্ত, অস্গয়া, ভয়ও 

এই সাতটি ( অর্থাৎ কিল কিঞ্চিত * ) ভাবের উদয় ভয়। এখানে 

দাশী সালিয়! ব্রাধিকার নিকট প্প্য ত্বতের শুক্ক গ্রহণের ছল করিতেছি 

তাহার ও তদীয় সহচরবুন্দের বাক্য ও কাধ্য-কৌশখলে রাধিকার 

কিঞ্চিত ভাবের আ!বর্ভাব ভযস। বস্ততঃ সেই ভাবের দৃষ্টাত্ত, পিবার | 

এই ক্ষুদ্র নাটকের পরিকল্পনা হয়। 

*. রসগ্রস্থে "কিলকিঞ্িত” ভাবের এইরূপ সংজ্ঞ! দেওয়া আছে 
গর্ববাভিলাযরুদিত শ্মিতাহয়া-ভয়-ত্রুধাং। 

সঙ্করীকরণাং হপাদুচাতে কিলকিকিতং ॥ 

উজ্ছ্বল-নীলমণি, উদ্দীপ 



শাস্ত্োদধার ১৯১ 

পাদ রূপ ধ্যান-ধারণার সময়ে যখন তখন প্রেমানন্দে বিভোর 
"যে সকল স্তবস্ততি রচন1! করিতেন, উহ তাহার কাগজ পত্রে 

দেখানে লেখা থাকিত। তাহার দেতাস্তর প্রাপ্তির পর তদীয় 
জীব গো'্বামী এ সকল একত্র করিয়া স্তবমালা নামে অভিতি- 

ইহার মধ্যে শ্রাবিগ্রহের অষ্টকালান সেবার স্তোত্র, গঙ্গাষ্টক 
/ক, চৈতগ্রাষ্টক প্রভৃতি স্তোত্র, চাট্রপুষ্পাঞ্জলি নামে শ্্রারাধার 
ঠতি বু সংখাক স্তোত্র আছে। টউতৎকলিকাবলী, গোবিন্দ 

বলী, প্রেমেন্দুপার প্রভৃতি গ্রনস্থও এই স্ত'মালার পর্যায়ে ফেলা 
গোবিন্দবিরুদাবলীতে ঞ্ঠগোবিন্দের নাম মাহাত্ম্য বণিত আছে। 
অনুকরণে জীব গোম্বামী গোপালবিরুদাবলী রচনা! করেন। 

|রূপকৃত এগ্থাবলীর মধ্যে হরিভক্তিরসামৃত-সিন্কু এবং উজ্জ্বল 
ণ সর্বপ্রধান। এই হুহখানি রসগ্রন্থ নামে খ্যাত । সনাতন 

উভয় ভ্রাতা একত্র যোগে ভক্তিরসামৃত-দিন্ধু রচনা করেন। 
তন্মধ্যে লনাতন বিচারকর্থা এবং রূপ তাহার সঙ্গে পরামর্শ ও 

স্থির করিয়! গ্রন্থথানি ক্রমে ক্রযে বহু কসর বসিয়া লিপিবদ্ধ 
* এজন্য তিনিই গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত। ইহাতে রুপ 

শাখ' ক্রমে মুখা ভক্তি-রসকে বিস্তৃত ভাবে ব]াখ্য! করিয়াছেন । 
তক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ নিরূপণ প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

য়ের মত সংস্থাপিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পূর্বব দক্ষিণাদি ক্রেমে 
গে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে কতকগুলি লহরী আছে। সামান্ত, 

চে সপ 

“ রামাঙ্গ শক্র-গণিতে শকে ঠগাকুলাধিিতেনায়ং। 

শ্রীতক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ বিটস্ষিত ক্ষুদ্র রূপেণ । 
' সঙ্গ ৬ শক্র -১৪ অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে (১৫৪১ খঃ) রসামৃত-সিু খনি বা 



১১ রূপ গোস্বামী 

সাধন, ভাব ও পেমভেদে ভক্তি চারি প্রকার ) তন্মধো সান 

ছই শাখা-বৈধী ও রাগান্ুগ৷ । বৈধী ভক্তির অভামসে ও ; 

চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ জডভাব ত্যাগ করিয়া ভক্তিলাভের জন্য চি; 

প্রস্তুত করে । এই ভক্তি লাভই পরমাথ লাভের নামাস্তর | 

ভ'ক্ত-রসামুত সিন্ধু গ্রন্থে শাস্ দান্তাদি মুখারসের বর্ণনাকালে 

গুড় বলিয়া মধুর রসের কথা! অতি নংক্ষিপগ্তভাবে বণিত হইয়াছ্ছে। 

মধুর বসের 7 স্তৃত ব্যাখ্যার জন্য উজ্জ্বল নীলমণি” নামক স্ুবিস্টর্ণ | 
রচিত ভয়। মধুর ব1 শঙ্গার রসকেই উজ্জল রস বলে। ভি 

সমুদ্র হইতে উজ্জ্বল নীলম'পতুল্য এই মধুর বা উজ্জ্বল রস খিত 
উহা হইতেই গ্রন্থের নামকরণ হয়) গ্রন্থশেষে শ্ররূপ লিশ্য়া গির | 

“গহন মহাঘোষ সাগর” অর্থাৎ গোকুল সাগর ব নিগুড় গোকুল 

£ইতে এই প্রেম রসের উৎপত্তি হইয়াছিল ; উহার স্বরূপ উপলন্ধি 
বড কঠিন, তটন্ত হইলে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি কর! যায় । 

উজ্জ্বল নীলমণিতে প্রথমেই বছপ্রকার নায়িকার প্ররৃতি, অবস্থা, সব 

বিভাব ও অক্ুভাব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 

রজলীলার নায়ক ; তাহার নায়িক? বা কৃষ্ণল্ল্লভাগণ শ্বকীয়া ও পর 

ভেদে দুই পকার। যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক জান 

ভপেক্ষা না করি4 আসক্ত বশতঃ পর পুরু'বর প্রতি আত্মসম্পণ 

এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অহ্সারে পীকার কর। ভয় না, তায 

পর্কয়া । পবকীন্! দ্ই প্রকার--কনা? ও পরোচ়।। 

গ+ গঁজাব গৌন্সাধী এই গ্রন্তের “ক্সোচন-ন্রেংচনী” নাদক বিব্ুতি এব 

এদানুনলরণ করি শ্রীলেশ্নাথ চকবনু উহার “আ নন্দচন্দ্রি ক” লীমী টী.€) প্রনঘল। 

এরামনারায্ণ বিদ্যারহ টাকা 'ও শ্বরুত বঙ্গানুবাদ সহ সম্পর্ন এহ 
হরিধাছিলেন । 



আাজ্সাজাার ১১৩ 

। লস নাতির বাপি তাস সিসি পি সস সস সি পাস পি পসি পিপি পরস্পর পিল দিসি ৯ পা তাপস সিসি পাস পান 

পীগণ অভিসারকালে যোগমায়৷ স্বার। গৃহাস্তবর্তিনী থাকিতেন, স্তরাং 

ওর প্রতি গোপগণের অসুয়া। হইত না। এই পরোঢ়। কষ্ণ-বল্লভাগণের 

। কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। এই দকল তথ্যের উপর প্রচপিত 

গিয়্। মত প্রতিষ্ঠিত এবং এই গ্রন্থ উক্ত মতের ভিত্তিশ্বূপ । এই 

* প্রেমের এইরপ সংজ্ঞ। দেওয়া হইয়াছে £-- 

সর্ববথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংএকারুণং | 

যস্তাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেম পরিকীন্তিতঃ ॥ 

ং ধ্বংসের কারণ সন্বেও বাহার ধ্বংস হয় ন1, এমন যুবকযুবতী দ্বয়ের 

শর ভ/ঃববন্ধনের নাম প্রেম । এই প্রেমের প্রধান ছুই আবস্থা -- 

সন্ত ও সম্ভোগ । বিপ্রলম্ত বা বিরহেরও চারিটি অবস্থা আছে--. 

[গ, হান, (প্রম-বৈচিত্র্য ও এবাস। প্রেদের উৎকর্ষ হেতু 

[ক্তির সন্গিধানে থাকিয়াও তৎসহ বিচ্ছেদ শুয়ে যে পীড়ার অন্্রভব 
তাহাই প্রেমবৈচিভ্য নামে কথিত হয়| বিরহের অবস্থা চত্ুষ্টসের 
কেরও প্রকার ভেদ আছে। এই নকল অবস্থা লইয়়াই আধুনিক 

লাকীর্ভন বিভিন্নভাগে বিভক্ত হইয়াছে । সল্স্রভাখে সেই সকল 

ই বিশেষ আলোচনা এই প্রস্তকে আছে। একৃতপক্ষে মধুররসের 
ত বিস্তৃত ও সুক্ষ আলোচনার অবতারণা কোন গ্রান্থে হইতে পারে, 

বোধ হয় উজ্জ্বল নীলমণি রচনার পুব্বে বা পরে কেভ অঙ্গমাঁন 

ট পারেন নাই। 
রূপ-ক্কৃুত সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে “মথুরা-মহিমা”ক্র নথুরাতীর্থের 

সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রোন্ধার করা হইয়াছে; "নাটক-চন্দ্রিকাস্য 

মতানুলারে নাটক রচনা ঈস্বন্ধীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে, 

তে ক্কষণলীল। বিষয়ক নান! প্রস্ঙ্গে কবির ভাবোচ্ছাপ ক্লোকাকারে 
হইয়াছে! এই সকল শারুসংহ্রাত-গ্র্ট মধ্যে শ্রীবূপ গোম্বামীর 
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লব্ধুভাগ্রবতামৃত সর্ববত্রষ্ট। ইহা তণীর অগ্রজ শ্রীপাদ সনাতন গোস্থাম 
বুচস্তাগবতামূতের সংক্ষিপ্ত সার । অসংখ্য দার্শনিক নিবদ্ধ-প্রণেতা : 

টাকাকার পর্মভাগবত শ্রমদ্বলদেব বিস্তাভূষণ এই গ্রন্থের টাং 
কফরেন। * রূপ গোস্বামী মন্দরশৈলের মত শান্তক্ষীরান্ধি হইতে তত 

দিগকে অমর করিবার জন্ত এই অমৃত আহরণ করেন । তিনি বে 

ভাগবতামৃত দ্বিবিধ-_কৃষ্ণামৃত ও ভক্তাম্থত । এই জঙ্ত গ্রস্থথানি এই ছু 

বণ্ডে বিভক্ত । সর্ধপ্রথংম রূপ বন্ধ শান্্ বিচার ও সমুদ্ধার করি 

শ্ীকৃষেঃর স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, পরে শ্রীভগবানের অবতার আলো 

করিতে গিক্সা ২৫টি কল্লাবতার, ১২টি মন্বস্তরাবতার এবং ঘটি যুগাব ূ 

এই মোট ৪১টি অবতারেব বিচার করিয়! কৃষ্ণাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব, কৃষ্ণলা 

'নিভাতা প্রতিপন্ন কবিয়়াচেন । নানা'বধ শাস্ত্রের বাক্য দ্বার] ব্ূপগোস্থ 

দেখাইয়াছেন যে, মথুবা-মগুলে শ্রীকৃষ্ণ এখনও নিত্যলীলা করিতে 

ভাগাবানের! তাহ! দেশিতে পান। 

লদ্ুন্ভাগবতামূত্র উত্তরথণ্ডে শ্রীপাদ রূপ শান্ত প্রমাণ ছারা দেখা 

ছেন, সকল আরাধনার মধ্যে [ফু আর'ধনা শ্রেষ্ঠ, এবং তদপেক্ষা তীঁঃ 

তক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ । তাহার মার্কগেয়াদি ভক্তগপের 7 

প্রহলাদ শ্রেষ্ট, তদপেক্ষাও পাগুবগণ” শ্রেষ্ট । তাঠগাদদের অপেক্ষাও যাদং 

শেষ্ঠ, সেই যাদবগণের মধ্যে আবার উদ্ধবের মত কেভ নহেন। উ 

মপেক্ষাও ব্র্দেবীগণ (বা গোপীগণ ) শ্রেষ্ঠ এবং তাহার ম ধ্য শ্রী 

পর্বশ্রেষ্ঠ । এই গ্রন্থে গ্রন্থকার গোকুলে রাধাক্কষ্জ প্রেমলীলান এর 

প্রতিপাদন ক'ন্য়াছেনু । এই গ্রন্থের পূর্বথণ্ডে €৪* এবং উত্তরথ ॥ 

ঙ্সোকে এমনভাবে অসংখা শাস্ত্রবাকা উদ্ধার করতঃ উহাদিগকে সে 

*. ৮ মদনগোপাপ গোস্বামী অতি হুলিত ভাবার এই লঘুভাগবতামৃতের 
আন্বাদ করিয়াছিলেন। 



রূপাস্তর ১৯৫ 

নন্নিংবশ করিয়া নিজ 'সন্ধাস্তগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন, যে তাহাতে এই 
রস শধু শ্ীমস্তাগবতের নহে, সমগ্র পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষা গ্রস্থর্ূপে বাবহৃত 
হইতে পারে। ইহা তক্তিসিদ্ধান্তশান্ত্রের দ্বারস্বরূপ। নিখিল-শন্তরজ্ঞ 
্রীপ গোস্বামী এইরূপ অসংখ্য গ্রস্থ রচনা ও সঙ্কলন করিয়া ভক্তজন- 
মগুলার গুরুস্থানীয় হইয়। রাঁহয়াছেন। & 

(৬) 

রূপাস্তর 

১৪৭৬ শকের (১৫৫৪ খৃঃ) পর শ্রক্পকর্তক আর কোনও শ্রস্থ- 

নার পরিচয় নাই । এ বৎসরই প্রায় ৯* বংসর বয়সে সনাতন দেহত্যাগ 
রেন। রূপ তাহার অপেক্ষা €।৬ বৎসরের কনিষ্ঠ। তাহার বয়সও 

₹:৭ অশীত ব্য পারুহইয়াছে। সনাতন অপেক্ষা রূপ কিছু স্থুলকার 
সন, সুতরাং তাহার শরীর যেন আরও অ'ধক ভাঙ্গিয়া পড়িখাছিল। 

[পি আিল্সাত্মা সনাতন গোস্ব মীর পরলোকগমনে তিনি একেবারে 

চাপহত হঃয়্াছিলেন। জগতে কাহারও অভাবে সেই সর্বত্যাগী 

যাপীর এ দশা হইত না। ইহলোকে যেমন উভয় ভ্রাত1 সকল পরস্বর্্য 

[গ কবি! নির্বিঞ্জ বে বুন্দারণো একাত্মভাবে প্রকট ছিলেন, সনাতনের 
(ইসা 

* যে কয়খানি প্রধান প্রধান সংস্কতংগ্রন্থের সংিপ্ত পরিচয় দিলা, তাহা! বাতীত 

গোষামীর আরও কত ক্ষুদ্র বৃহৎ পুন্তকাদি স্থানাস্তরে নীত হইয়া বিশ্লাব-বিপর্যায়ে 

টটের মুখে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা! ফে বলিবে ? “কারিকা” নামে তৎকৃত একখানি 

লা গদ্য পুস্যকেরও সন্ধান পাওয়া। গিয়াছে। উহার ভাব অভি প্রাচীন। 
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অগ্তর্ধানে পুনরায় পঞ্ললোকে উভয়ে সেইভাবে মিলিত হইবার জ 

প্রতিক্ষণে তাহার কাতর প্রার্থন। শ্ভগবানের চরণে নিবেশিত হুইতেছিল 

সেই বৃদ্ধ বয়সেও রূপ সাধন ভজনের হুবিধার জন্য বুন্দাবনের নানাস্থানে 

বাস করিতেন। তীহার গ্রন্থ সমাপির বিবরণ হইতেই পরিচয় পাও 

গিয়াছে, তিনি কখনও ভদ্রবনে, কখনও নন্দীশ্বর সাঠিধো, আবার কখন€ 

বা সনাতনের জীবন্বশায় গোবদ্ধন-গিরিমূলে উহার 'শেষ সাধন-কুটরে 
অবস্থান করিতেন; কখনও বা রাধাকুগ্ডতীবে আসিয়। শ্রীরঘুনাথ দাস « 

কৃষ্ণদান কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্গে ভজনানন্দে দ্রিনক্ষয় করিতেন । তা; 

চক্ষুঃজ্যোতি ক্ষীণ হইঠাছ্ছে, সর্ধদ। ধ্যানস্তিমিত মুদ্রিতনেত্রে উষ্টদশনের 

জন্য জ্ঞানহার! হইয়া থাকিভেন। তাহার শরীর অবশ, ভস্তে লেখনী আ। 

চলে ন1। গ্রস্থলেখা বন্ধ হইয়াছে । পুক্রোপম ত্রাতৃষ্পু্র ও শিষ্য শ্রীজী। 

সর্বদা সেই অচল দেবমু্ডির সেব! লইয়া! বাতিব্যস্ত থাকিতেন। স্বাভাবিক 

কবিত্বে ও ভাবোচ্ছাসে তাহার মুখ হইত যখন যে স্তবমুলক শ্লোক 

বিনির্ণত হইত, সতর্ক শিব্য তাহা সবতনে পুথির কে'ণে লিখিয়া রাখিতেন, 

কত ভক্ত বৈষ্ণব জ্ঞাপিয়া রূপ গোস্বামীর বছনামুতের প্রত্তা 

করিতেন, কিন্তু স্বরসে রসিক সাধক অনেক সময়ে আত্মানন্দে 

বিভোর থাকিতেন যে, তাহাদের পানে চাহিয়া পুর্বচরিত্রানুরূপ 

বাক্যালাপে তিনি কাহাকেও তৃপ্ত করিতে পারিতেন না। একা 

একজন বিশিষ্ট বৈষুব ভক্ত আসিয়া দেখিলেন, রূপ শূষ্গদৃষ্টিতেই 
তাহাকে দেখিয়। হাসিতেছিলেন, উহাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত 

করিলেন। প্রকৃতিস্থ*্হইয়া রূপ যখন এই কথ শুনিলেন, তখন 

সেই বৈষ্ণবটিকে ডাকিয়া করজোড়ে তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষ। করিনে| 
কোন দিখ্বিঙ্য়ী পাওত আপিয়! রূপে সহিত তর্ক করিতে চাহিলে, 

কখনও তর্ক করিতে চাহিতেন ন1) সান্ধুনয়ে বিনাযুদ্ধে তাহার পি 



বূপাস্তর ১৯৭ 

পরাজয় স্বীকার ক' রয় স্বচ্ছ: তাহাকে জয়পত্র পিখিয়। দিয়া অব্যাহতি 
পাইতেন। কয়েক বৎসর পুর্বে যখন তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখিত 

হইতেছিল, তখন বল্পভ ভট্ট নামক এক প্রচণ্ড প্রধ্যাভ পণ্ডিত আসিয়া 

উহার একটি শ্লোকে ভুল প্রদর্শন করিয়া! চলিয়। গেলেন; রূপ কিন্ত 
কিছুমাত্র কথা কহলেন শা, ভট্ট্রের কথ। যেন মানিয়া গইলেন। কিন্তু জীব 
তখন যুবক, তিনি তাহা সঠিতে পারলেন না। ভু চলিয়! যাইবার সময়ে 
গরীব উহার সহিত তর্ক করিয়! পরাজিত করিলেন । সে কগ রূপের 
কানে উঠিল, তিনি শুনিবামান্র শ্যিতম শিষ্যুকে কিছুদিনের জন্য বর্জন 
করিয়াছিলেন । শ্রীজীব গোস্বামীর জীন বৃত্তে সে ঘটন| বিবৃত হইবে। 

রূপ একদিকে যেমন ডোরকৌপীন তিলকধারী দীনাতিদীন 

বৈষ্ণব, ভূণের মত সুনচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণণ এবং নিজের মানের 

দিকে দৃক্পাত না করিয়া পবের সম্মান বর্ধনের জন্ত সতত সঘত্ব, তেমনি 

'অপরাদকে তাহার দৈন্তের আদর্শ, ধর্মের আদর্শ হইতে তাহার বিন্দুমাত্র 
স্বলত হইবার সম্ভাবনা হইলে তিনি তাহা সহ করিতেম নাঁ। সেই 

দীন মুন্তির অন্তরালে তাহার ত্যাগের কঠোরতা, ভোগের নিস্পৃহত। 

এবং ভক্তির একাগ্রতা এমন জীবন্ত জলন্ত ছি যে, সকল গুণের সম 

বেশে তাহার আদর্শ চরিত্রকে সর্ব জাতীয় ভক্ত-সমাজে পুজার সামগ্রী 
কগিয়া রাঁথয়াছে। “সাধন-দীপকায়” তক্তের উক্তি আছে 

প্রুপোত নাম বদ তে! রদনে সদা ত্বং 

রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণা-স্বরূপং 

রূপং মনস্কুর,শিরঃ সদয়াবলোকং॥ * 

ইহার পর ১৪৭৬ শকের আবাচ়া পৃর্িমায় জীপাদ সনাতন গোস্বামী 
টতযাগ করিলেন । তখন রূপ" ছুটিয়। গিয়। নকল গোস্বামী ও ভক্ত 

* আরপ-গোখামী হরজলাঞার রূপ মগ্ররী দখী ছিলেন বলিয়া কথিত হইতেন। 



১৯৮ স্টরপ গোস্বামী 

বৃন্দের সহিত জ্োষ্টের অস্তোস্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, চিতাভম্ম আনির 
৬মদন মোহনের মন্দার সঙ্সিকটে সমাঠিত করিলেন, বৃন্দাবনের আবা। 

বৃদ্ধের ভক্তি-প্রাবল্যে এক বিরাট মঠোতসবের অনুষ্ঠান করিলেন, নিজে 

কর্ম্শক্তির শেষ পারচয় দ্রিলেন। অশ্রাসক্ত নেত্রে কর্তব্য সমাহিং 
করিয়া তিনি শোকাচ্ছন্ন ও ভগ্নস্বাস্থা হইয়া কুটীর-কোপে আশ্র 

লইলেন? স্থানান্তরে যাইতেন না, নিস্তব্ধ হইয়া! ইঞ্ট-জপেই দিনযামিন 

যাপন কারতেন। ইহার কিছু দিন পরে একদিন পাদ রূপ শ্গোবিন্দে 

পানে চাহিয়া চাহিয়! ইষ্ধ্যান করিতে করিতে চিরতরে নেত্র নিমীলিহ 

করিলেন ।* সনাতনের লোকাস্তরের পর তিনি জীবন্থুক্ত যোগীর মত 
দেহ-পঞ্জর ত্যাগ করিয়। রূপান্তরের অপেক্ষা করিতোছলেন । যখন 

তাহ। ঘটিল তক্কেরা সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল, বুন্দান অন্ধকার 

হইয়া গেল। যতদ্দিন ভক্তির ধর্ম থাকিবে, বৈষ্ণব শাস্ত্র চলিবে, ত্যাগী; 

মুর্তি পূজিত হইবে, ততদিন কেহ শ্রীরূপের কূপ ও অপরূপ চরিত্র বিশ্ব 
হইতে পারিবেন না। 

& ১৪৭৬ শকেই সনাতন ও রূপ উভয়ের তিরোভাব হয়। তবে সনাতনের 

কতদিন পরে বপ অপ্রকট হন, তাহ। এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। অনুরাগ ব্লীছে 
দেখি, সনাতনের পরেই রনুনাথ ভট্টের তিরোধান হয়। প্রেম-বিলাসেও এই কা 
ঠিক আছে, রঘুনাথের পর রূপ অন্তহিত হন। শ্রীনিবাস আচার্ধা ১৪৭৬ শে 

বুন্দাবনে যান, উহার পূর্বেই সনাতনও রূপের লোকান্তুব ঘটে। ( “কমলা” পত্রিকা 
অচাত বাবুর প্রবন্ধ, আবাঢ। ১৩৩২, ২০৫ পৃঃ) “প্রেম-বিলামে আছে আীনিবার 

বৃন্দাবনের পথে প্রন্নাগে আনিয়া গশুনিলেন, উহার ৪ মাস পূর্বেবে সনাতন অগ্রবা 

হইপ্রাছ্ছেন| (৫ম বিলাস, ১ পৃঃ) লোকে বলিল, প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবন ৪ দিনে 

পথ। নিবাস হাটিয়! সথুরায় আসিয়া তিনজন ব্রজবাপীর নিকট গুনিলেন 

প্রথমেই সনাতন হৈল.অ প্রকট। 

তাহ1 রহি কতক দিন রণুনাথ ভট্ট ॥ 

শ্রীরপ গোসাঞ্চি এবে হইল। অপ্রকট।” 



শি ৬ পিসির ৫ 
দল রি্িতাসিতিসিলাখ পা পেপসি স্রপস্পিতিসি সপ পসপপাস্পাসিলাসিরা তা ৬৮৭, ০ 

জ্ীচৈতগ্কদেব শক্তি সথশরিত করিয়া রূপকে ভক্কি- হি তিতির পু 

গ্র্জ সনাতনকে তিনি সাক্ষাৎ গুরু ভাবিয়! সর্বদা শিক্ষালাভ করিতেন । 

চাগ্রতুর বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। 

দাবনে তিনি ৮*টি লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করিয়াছিলেন; বৈষ্ণব ভক্কগণ 

ভাবে ধিনি বুন্বাবনে অসিতেন, সকলকেই তিনি আশ্রয় দিতেন, সকলের 
'মাশ্রয় প্রাপ্তির সহায় হইতেন; তিনি স্বকীয় অমান্ুযিক পাণ্ডিতোর 
গাবর্ধণে জিজ্ঞান্স মাত্রের জ্ঞান-পিপাস! পরিতৃপ্ত করতেন; শ্্ীবিএাত 

ভিষ্ঠা করিয়া এবং ভক্তগণ কর্তৃক এরূপ সেবান্থাপনের সহায় হইয়! 

ন প্রকৃত ভক্তি-সেবার পথ-প্রদর্শক ভইয়াছিলেন; অসথথ্য গ্রন্থরচনা ও 

£1 ব্যাখ্যাদি দ্বারা রাধাকৃষ্ণ লালার গুঢ় তত্ব ও সারসম্পদ পোক-সমাজজে। 

তরিত করিয়! দিয়! গিয়াছেন ; যে গৌড়স্ক বৈষণব-মতের ভিত্তি ছিল না, 
বশী স্পা শি শশী ৮ ৮শঠ শি পাশা? পাশ পপ শা 

হইলে সনাতনের 81৫ মাস পরে রূপের তিরাভাব হয়। কিন্ত প্রচালত পণ্রিকায় 

টা পুরিস] সনীতনের ও শ্রাবণী শুর্া-দাদশী তিথি জপের তিবোভত্ব [ভাথ। & 

তিথিতে বৃন্দাবনে রাঁতিমত বাৎসরিক উৎসব হয়! এই উৎনব অনুনের যজ রর 

তা হউতে পারে বলিয়া বোধ হয় না| কিন্তু তাহ হউগে সনাতিনব দেঁহরক্ষার 

দাস মধো রাপের অন্তর্ধান হয় এবং প্রেম-বিলাসের বর্ণনাক সঙ্গে ইহার 

ঈসা থাকে। আবার ভক্তিরতাকরে (৪থ তরঙ্গ, ১৩৮ ) দক, আরনিবান যখন 

বনে গিয়া পৌ ছিলেন সেদিন *বৈশাখী পুর্ণিম! ভিঁথ, | সুতরাং উলার ৪ মাস 

[ সনাতনের অপ্রকট ধরিলে ৬মদন মোহন মাশ্দরের রা বাঃ নুড়িয়' পুণিম! 

ধুর উৎসবের মুল ভিত্তি পাওয়] যায় না। যাহারা বৈষণব-শান্ালোচনায জীবন উৎস 

তেছেন, এ সকল সমসার সমাধান তাহাদিগকেই জআঁরতে হইবে । আনন্দ 

র" পত্রিকায় ভূত পুর্বব-সম্পাদক পবম বৈফব শ্রীযুক্ত পুশীলকাও লায মহাশয় বিবিধ 
দ পত্রে বৈষ্ুব-ইতিহাস সংক্রান্ত যে পশ্রঞ্জলি উপগ্িত করিযাছলেনঃ তাহার কত 

যুক্ত অচাতচঠরণ চৌধুরী তন্বনিধি দহোদয় “কমলাসপত্রিবীয় দিয়াছেন, 
বির সত্তরের জন্য এখনও আমর উৎক ত। 



হও শ্ীরপ গোস্বামী 

সকল গোস্বামীর! মিলিয়! শান্তর স্কলন পুর্ণবক উহাকে স্থদৃঢ়ভাবে প্রি 

করিয়! নব মতের বিজক্ব-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া! গিয়াছেন। বলি 

ইচ্ছ! হর, পাদ রূপ ! তুমি কি না করিয়াছ ) তোমার রূপ, তোমার লী 
কি কখন ও ভক্ত-নসমাজ অবলীলা! ক্রমে ভুলিতে পারিবে ? 

“কে। সব ত্যজি, তজি বৃন্দাবন 

কো! সব গ্রন্থ বিচারত। 

মিশিত খার, নীর বিন্ু হংসন, 
কোন্ পৃথক্ কার পারত ॥ 

কে' ন্দানত, মথুর। বৃন্দাবন, 

কে জানত ব্রজরীত। 

কো! জানত, রাধ। মাধব রতি, 

কে। জানত সবনীত ॥ 

যাকে। চপ, প্রসাদ সকল জল, 

গাই গাই স্থথ পায়ত ৷ 

ক রতি বিমল শুনত জন মাধো, 

হর্দে আনন্দ বাঢ়ায়ত ॥” 



৪লীভীন্ হগ্লীকক্রী্নী 

“যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুন। 

বিবর্ত গর্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্। 

গন্ধং ব্যধাদ্বাক্স্ূধয়া মহেশ্বরং 

কৃষ্ণং স জীবঃ গ্রভুরস্ত নে! গতিঠ । 





ঈনীীত্দীন্ম তগ্াক্রান্ষী । 

[১7 

বাল্য চরিত্র ও শিক্ষালাভ । 

1 স্নাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ। উহাকে তাভারা প্রাণের 

ভাগবাদিতেন | বল্লভ ৬রঘুনাথ-বিগ্রহছের উপাসক, সেই 

ধ্যানধারণায় তাহার দিবরাত্রির অনেক সময় যাইত, রামায়ণ- 

বণ ত্রী্নার নিত্য ক্রিয়া ছিল। গোড়-রাঁজসরকারে ঠিনি টশক- 

মধাক্ষ ছিলেন ; সে কার্য করিয়া তাগার যতটুকু অবসয় জুটিত ; 
তরে রথুনাথের সেবায় ব্যরিত করিতেন । জোষ্ঠ ভ্রাতার! 

নন কুষ্তক্তিরদে নিমগ্ন হন, তখন তাহার! একান্ত স্গেহের পাত্র 
রধুনাথসেবা ত্যাগ করিয়া! তিন ভ্রাতার একত্র কৃষ্ণসেবা লইয়! 

টাইতে উপদেশ দেন। সনাতনের দে আদেশ বল্লভের প্রাণে 

[দ, তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু পাঁরিলেন না। তাহার 
[ধো শেলের আঘাত করিতে লাগিল, অবশেষে কাদিতে কার্দিতে 

দগকে বলিলেন £-_ ৃ্ 

“বদুনাথের পাদ পদ্মে বেচিক্বাছে! মাথ!। 
কাঁড়িতে না পারো মাথা পাড় বড় বাথ ॥ 

কূপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ হছুইজন ! 

জন্মে জন্মে সেবে! রথুনাথের চরণ ॥৮ চৈ, চ. 



হর জার গোস্বামী 
সত পাস্টির্ী সি লা আশি পতি পরস্পর সপ উিপিসিপাসিলতি সপ সিসি প ঈদে উপ লাস কচ বা সী সদন সি পির সি অলী সিকস্টিশ্াস্িশা সিল পাস 5 সি সী সী লীসটি স্টিল সি অনা পাস সি তত 

সনাতন ও রূপ রোকুদ্ভমান ভ্রাতাকে জারী করিয়। চিত্র জা 

দিলেন। শ্চৈতন্তদেব বল্লভের সেই অন্থপম ভক্তর পরিচয, 

তাহার নাম বাখিক্াছিলেন--অস্থপম 1? এই অন্ুপমের এব 

জীব । ভক্তিমান পিতার গুঁরসে ভক্তচুড়ামণির জন্ম ভা 
তেমন কুলপ্রদীপ পুত্র এ সংসারে বড় সুছুলভ । 

রামকেলির বাটিতে শ্রীজীবের জন্ম হয় । ১১৩৫ শকে যখন প্র 
নীলাচল হইতে শাস্তিপুরের পথে রামকেপিতে আসেন, তখন শিশ্ত 

তাহাকে দেখিয়াছিলেন ৬নর্রহার চক্রবর্তী স্বীয় অপুর্ব ভি 

ভক্তিরত্বাকরে লিখিক্া গিগ্জাছেন, মহাপ্রভু রামকেলিতে আদিলে, 

ঞজজীবাদি সপ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। 

আত প্রাচীনের মুখে এসব *নিল ॥” 

যাার স্বচক্ষে & সময় মঠা প্রভুকে দেখিয়াছিলেন, সেই অতিবুষ্ 

শুনিয়া নরহরি একথ। লিশিয়! গিয়াছেন, উহা অবিষ্বাস করবা 

নাই। এর সমর্েশ্রনীব যদি অতি শিওই থাকেন, তাহার বয় 

ছুই বৎসর ধরিতে পাব্ি। তাহা হইলে ১৪৩৩ শক (১ 

শুজীবের জন্মকাণ নিণয় কর! যায় । 

ইহার তিন বৎসর পরে, ব্ূপ সংসার ত্যাগ করেন। ত্যাগ 

যাইবার পূর্বক্ষণে তিনি ও বল্পভ ধনরত্ব ও পরিজনবর্গ সহ নৌ 

কতেস্কাবাদ্দের অন্তর্গত প্রেমভাগের বাটাতে যান । ব্নপ টা 

বল্লভ পরিবারগণকে লই! বাকৃলায় পিতৃনিবাসে গমন করেন, ' 

সঙ্গে ছিলেন ; প্পন্ে উহাদ্দিগকে'তথার রাখিয়া ব্ল্লভ প্রেমভা 

আনিক্সা অভিন্হৃদর় অগ্রজের সহিত মিলিত হন। নীলাচল রা 

বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন শুনিরা, শীস্বই উভয় ভ্রাতা 

অনুসরণে ধ্যবিত হন। প্্রয়াগে তাহাদের সহিত বৃন্দাবন হইতে 



বাল্য চরিজ্ ও শ্িক্ষালাভ ২*& 

 সাক্ষাৎ্ৎ ঘটে (১৪৩৬ শক ) ইহার পর মহাপ্রভু যখন কাশীর 
দাবনে আসিতেছিলেন, বধূ * ও বল্লভ বৃন্দাবন গিয়া! একম!স মাত্র 
গৌর দিকে আদেন। সেখা:ন পৌছিয়। গঙ্গাতীরে বল্লভের 
প্রি হয়। দে সংবাদ যখন বাক্লায় পৌছিল তখন শ্রীজ'বের বয়স 

দর মাত্র। কপ স্বয়ং বাকৃলার যান নাই বটে, কিন্তু এভার শ্রাদ্ধ- 
ব্যস্থা তিনি গ্গ;তীরে 'ও পরে সংবাদ দয়া অব'শষ্ট কাধ্য শ্রীভীর 

কলায় সম্পন্ন করাইয়ছিলেন । ইনার পর শ্রীপাদ রূপ ন্রীলাচলে 
৮১: মাস কাল ছিলেন ও পরে বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান । কিছু'দন 
[তওনও নীলাচলে আসিয়া! প্রভূদঙ্গ খরতঃ বৃন্নাবনে ফিরিয়। গিয়া 

সহ্ত দিলিত হন। খন হইতে তাহারা আর বুন্দাবন ত্যাগ 
নাই। ৩ৎপুক্বেই পঞ্চনবর্ষের শিশু শ্রনীৰ ব:ক্লার বাটাতে 
বিগ্থারস্ত করেন । 
তা ও পোন্ভতাতদিগের দত ঈীবও গুন্দরমুস্তি (ছলেন। দাঁনয়ন, 
| ও অপুর্ব মুখশ্রী স্ুবুঞ্ষষের দক্ষণ বিজ্ঞাসিত করিত । পেই 
1৩ বালক অতি অল্প বরসেই অসামান্ত বুদ্ধির পরিচয় দেন। 

দিগের প্রতিভাএ বিকাশ বাণ্যকালেই হয় ; যে মৃলকের বৃদ্ধি হয়, 
সহ তাহার চিহ্ন দেখা যায়। শ্রীজীব পাঠ্যাবস্থায় প্রথমেই 
প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার লাভ করিলেন,--- 

“অল্পকালে শু&জীবের বুদ্ধ চমৎকার । 
ব্যাকারণ আদিশাম্ত্রে অতি অধিকার ॥* 

পক সকাশে যখন হিনি কাব্যাণি শান্তর পড়িতেন, তাহার তীক্ষ 
সকলে মুগ্ধ হইতেন। বালক তাহার খেলারঘরে ভরিষ্মৎ জীবনের 
নিকরে। ভক্তিরত্বাকরে বণিত আছে (১ম, ৫১ পৃঃ), জ্ীজীবের 
ত্র অতি অদ্ভুত ছিল। খেলার সময় শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধ বিন! তিনি 



২০৬ শ্ীজীব গোস্বামী 

অনা খেলা জানিতেন না। কৃষ্ণবলরামের মাটির মূর্তি গড়ি 
পুষ্পচন্দনাদি দিয়া পুজ! করিতেন, বিবিশ ভূষণ বন্ত্রে মূর্তি। 

অনিমিষনে'জ্র নিরীক্ষণ করিতেন, কনকপুক্তলীর মত ভূ" 

সিক্তনেত্ত্র প্রপাম করিতেন, এবং অতীব ভক্তিতে মিষ্টান্ন ও 
বালকগণক্চে লইয়া! প্রসাদ থাইতেন। 

সেইমুত্তি ছইটি লইয়া শ্রীজীব নির্জনে খেলো করিতেন, শ 
উহাদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়। নিদ্রা ষইতে পারিতেন ন' নি 

কোন কোন দিন সেই কৃষ্চবলরাম মুর্তি স্প্রে দেপিতেন 1 শি 

একবা'রমান্র দর্শন হইতে গোৌব নিত্যানন্দ মূর্তি ও ছায়ার মত তা 
লাগিফ্লাছিল, কখনও কথনও হপ্রেও দেখিতেন ; তেমন 

“ভাসজে দীঘল ছুঃটি নয়নের শুলে। 
লোটাইয়! পড় হই “ভূ পদতলে 1» 

স্বপ্রু ভাঙ্গিল, প্রভৃদ্বয়ের ট্স্তা করিতেন । পড়িন্েন শুনিতে 

তাভারই মাঝে সেই পিতৃগীন বালকের প্রাণ কাদিয়া উঠিত। 

মুখে শুনিতেন, তীশ্াদ্দেব বংশের কি উচ্চ পদ-.গীরব ছিল, তঁহাদে 

কি প্রশ্বর্যের হাট বনিয়াছিল) সে সকল ঠাট চুরমার হইয়া 

নির্বাণোম্মেষ প্রদীপের সলিতার মত তিনি এখন একাকী এট 

পুণীর পুরুষ-প্রহরী আছেন । বিষয্বের কথ! উপকথায় পধ্যবসি 5€ 

পিতা নাই, জোষ্ঠতাতের! কাঙ্গাল সাজিক' বৃুন্দাবনে পিয়াছেন। ( 

যোগীর সুর্ভ দেখিতে পান না, শুধু তাগের কথা লোকের মুখে 

বৃন্দাবন হইতে সহুজে কোন খবর আসে না, শ্রীজীব শুধু যাঝে মার্থ 
ভিতর তাহাদের অকর্ষণ অনুভব করেন। অমনি সংসার তাহার 

অসার লাপিত, আত্মীয়স্ব করনের, প্রতি মমতা থাকিত না, কেন 

উদ্দাসভাৰ আপিয়া সেই কৈশোরকালে তাহাকে বিভোর করিয়া! 
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'র যে স্বল্লাবশিষ্ই সম্পত্তি ছিল, সামান্য কর দিয়া উহার আম্ন হইতে 
বর্গের ভরণ পোষণ চলিয়। যাইবার বাধা ছিল না । পরিজনেরাও 
ছিলেন, তাহারাও নিম্পৃহ নিক্ষিঞ্চন ভাবে কোন প্রকারে জীবন 

নর্বাহ করিতেই অভ্তান্ত হইয়াছিলেন। বালক শ্জীব বড় হইয়াও 
দিকে ফিরিয়া! চাহিতেন না । সকলে তাহার উদাস ভাব দোঁখিয়া 
*, সন্দেহ করিত, ভীজীবও তাহার জ্যেষ্ঠতাত দিগের মও সংসার 

করিয়া যাইবেন। তিনি কাহারও কোন কথায় উত্তর দিতেন ন' 
লে উহার্দের কথাই ফলিয়াছিল। 

প্রমবিলাসে বর্ণিত আছে, এ্রজীব তাহার মাতার নিকট জ্যোষ্ঠতাত- 
ত্যাগের কথা, দৈন্কের কথা, ডোরকৌপীন পরিয়া বুন্দাবনের দ্বারে 

ডক্ষ! করিয়া জীবন ধারপের অপূর্ব গল্প শ্রবণ করিয়া তাহাদ্দিগেরই 
করিতে ব্যস্ত হন এবং নিজে বাকৃলার বাটাতে থাকিতেই 

বৈষ্র বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ধর্মবপ্রাণা ও ইষ্টনেবাপরায়ণা 

তাহাতে বাধা দেন নাই । এই ভাবে শ্রীজীব আকৌ মার ব্রহ্মচারী-_ 
ভরিয়া তাহার সেই অবিপ্র,ত ব্রহ্মচর্ধ্য তাহার অসাধারণ পাঙ্িত্যকে 

ম্ান্ুন্ধানে ক্ষুরধার করিগ্জাছিল, তাহার পবিত্র জীবনকে ভক্তিময়় 
রয় তুলিয়াছিল। স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে তীহার কাব্যব্যাকরণ 

প্রভৃতি শান্ত্রশিক্ষা শেষ হইয়াছিল; কোন গ্রন্থে তাহার সেই 
গুকুগপের নাম পাই নাই। এখন তাহার বয়লও ১৯।২* বৎসর 

প, এবং বেদান্তাদি দর্শন শাস্ব পড়িবার জন্ত তাহার মানসিক 

কব খ্রস্থ হইতে শুদ্ধভাবে সময়ের নির্থন্ট ঠিক করা খে অতীব ছুরূহ কাঁধা, 
বার বলিয়াছি। কেহই শুক্মভাবে পৌর্ববাপধা রক্ষা করিয়। গ্রন্থ লিখেন 

দী বনমালী লাল গোন্বামীর এুনিকট ষে 'সেবাপ্রাকটা ও ইষ্টলাভের 

' ছক পুঁথি পাওয়া! গিয়াছে (“বৃন্দাবন কথা, ৮৪ পৃং) তাহাতে ভ্রীজীব 
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উৎকণ্ঠাও অত্যন্ত জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইবার প্রবল পি 
লুকায়িত ছিল। নবদ্বীপ তখন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র; সকলেরই 

নবন্বীপের দিকে নিপতিত) কাজেই শ্রীঙীব “সধ্যয়ন-ছলে নবদ্বীণ 

কৈল” (ভ,র, ১ম), কারণ তাহার প্রক্কৃত উদ্দেশ্ত ছিল, যেমন 
নবদ্বীপ হইতেই বুন্দাবনে গিয়াছেন, তিনিও সেখানে গেলে 

কোন ন্থযোগ পাইবেন । তিনি বৈষ্ণব বেশে, নৌকাযোগে কয 

আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ফতেয়াবার্দের অন্তত তাহাদের প্রেমভাগের ব 

আসিলেন। সেথানে কিছুদিন বিলম্ব হইল। সঙ্গীদিগকে 

নৌকাসহ বিদায় দিয়াছিলেন । পরে একটিমাত্র ভূত সঙ্গে লইয়। 

চাকদহের পথে নবদ্বীপে আমিলেন। এইযে তিনি গৃহত্যাগ ₹৭ 

আর কখনও স্বদেশে ফিরিয়া আসেন নাই ।' 

প্রজাবের নবদ্ধীপে পৌছিবার কয়েক দিন পুরে শ্রীপাদ নিত] 
পপ পিপিপি? 

গাম্বামার জন্মজন্ধৎ ১৫৮* (১৪৪৫ শক বা ১৫" খাঁ) দেওয়া আছে । 

ভুল, কারণ শ্রজাবের পিতা বলভের “ষ ১৪৩৭ শকে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়, উভভা 

এবং উহাতে কোন সন্দেং লাই, ঈতরাং উহার পরে জীবের জন্ম হইতে পান 

£দ্বতায়তঃ ভাঁক্তরত্বাকবের কথা 1বন্থাপ করিলে, ১৪৩৫ শকে শ্ীচৈতন্যের 

আগমন কালে শিশু জুজাব তাহাকে দেখিয়। ছিলেন, স্বতরাং তখন উহার বয় 

হুইবৎমর। তাহা হইলে শ্রীজাবের জন্মশক ১৪৩৩ ধরা বায়। সেবা প্রা কটা পৃ 

প্রার দেখ! যা, গোম্বামাদিগে সংসারাশ্রমের তারিখগালর ম'ধা তুল 

হইবারই কথা, কারণ উহা গোম্বামিগণের অস্তধ্ণনের পরে সঙ্কলিত। 
ঘটনার তারিখ নাঁনাশ্ত্রে নিদ্ধীরিত, সুতরাং তাহ আমরা মনিরা লইতে 

্রজীব ২৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে যান, উহা? তা হইতে পারে । এই ২৪ 

অন্ততঃ ৪1৫ বৎসর তিন কাণীবামে শিক্ষার্থা ছিজেন। নবদ্ধীপে আসিয়া 

বিলম্ব করেন নাই। হ্বতরাং গৃহত্যাগের সময় ভাহার বয়ন ১৯।২০ বৎসর, রা 
শক. নবদ্বীপ আগমল ১৪৫২ শক, শিকান্ে বৃন্দাবন গমন ১৪৫৭ শৃক্ক ধরিতে পা 
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খড়নষ্ ভিত নবন্বীপে আসিয়! বাস পণ্ডিতের গৃহে অবান্থতি 

এভছিলেন। যেন তিনি জীবকে কৃপা করিবার জন্তই তথাস্ 

রাছিলেন, জীবে কৃপা করাই তাহার জীবনের ব্রত। নবাগত 

“রী শ্রীবাস-গৃকে গিয়া প্রভুর চরণ-বন্দনা করিলেন; প্রভু উঠিয়া 

এ সনাতন ও বুপের ভ্রাতুম্পুজ্রকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন 

শেষে তাচগার মন্তচ্ুক পদার্পণ করিয়া অশেষ আশীষদান করিলেন । 
[ গীবকে সঙ্গে করিয়া নবন্ধাপের লীলাস্থান সমূহ দেখাইলেন। 

|ব গৌরাঙ্গলালায় মুগ্ধ হইয়া নীলাচলে যাইতে চাহিলেন, অব যদি 

ণানন্দের কৃপা পান, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন । |নত্যানন্দ 

পত্তাবে সম্মত না হয়া 

“আজ্ঞা দিল! শীঘ্র তুমি যাহ বুন্দাবনে । 

শোমার বংশে যে প্রভূ দিয়াছেন সেই স্তানে ॥* চৈ, চ, অস্ত ৪ 

। প্র বলিলেন, শ্রীজীব, তোমাব জ্যেনতাতদিগকে শ্রীচৈতন্ত 
নের অধিকার অর্পণ করিয়াছেন, মেই তোমার £'ককৃত কার্যাক্ষেত্র, 

ঘত শীঘ্ব সম্ভব বৃন্নাবনে গিয়া! ভক্তিধম্ম প্রচারের সহায় হও । শ্রীজীব 
এখনও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধায়ন করেন নাই) ধাহাব নিকট এ 

বৈষ্ুবানুমত ভাবে পাঠ করিতে পারেন, এমন কোন অশাপক 

নবদ্বীপে ছ্বিলেন না। এজন্ঠ শ্রানভ্যানন্দ তাহাকে কাশীধাম গিয়া 

ত মধুস্দন বাচম্পতির নিকট এ শান শিক্ষা করিবার উপদেশ 
[। উহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। এই মধুস্থদন বাচম্পতি 

লপ্রবাপী বাস্থদেব সার্বভৌমের শিষ্য ।  অষ্্বতবাদী নৈষ্াফিক 

বশ্রীাচৈতগ্গের নিকট বিচারে পরাদ্িত হইয়া ভক্তিদীক্ষা লইবার 

দাস্ত'দি শাস্ত্র ভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে রুতনভাবে ব্যাখ্যাত কা য়াছিলেন, 

ত তাহার নিকট দেই মতে বেদান্তচর্চা করিয়া কাণীতে বিখ্যাত 
৬ একি 
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পণ্ডিত ভন ।* এ ভাবে হেদাস্ত অধ্যাপনা! করিবার মত অন্ত কোন প 
তখন কাপতে ছিলেন না। প্রকাশখানন্দ প্রভৃতি মতপরিবর্তনের 
সঙ্গে মহা প্রভুর 'আদেশে বুন্দাবন যাত্রা করেন $ সেখানেও তিনি আর! 
গ্রহণ করিতেন না, অগাধ পাগ্ডতিত্য সাধনার মধ্যে বিলুপ্ত কা রয়াছিলেন: 

সভুব উপদ্ধেশ যত শ্র্টজীব অচিরে পদব্রজে কা'শীধামে যান। 

তাহার বয়স ২* “সর ; তিনি কাশীতে প্রায় চাক্ির্য থাকিস! বাচ 

'নকট ভ্তায় ন্দোস্তাপি শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন । শ্রীজীবের বিভ্ভাবল। 

বাচত্পতি মুগ্ধ ভইদেন, এবং কাশীবাসপী দকলে তাহার 

করিতে লাখপগেন । 

“কাশীতে শ্রীঙ্গীবেরে প্রশংসে সর্বঠীই | 

স্টার বে্ধোজ্তা'দ শাস্ত্রে ছে কেহ নাই 0৮ ভ,বু, ১ম, ৫) 

এই কাশীধামে থাকিতে থাকিতে জীব নীলাচলে মহাপ্রভুর ম”| 
হওয়ার কথ! শুনিয়; কাতর *৯লেন। সম্ভবতঃ তাহার নীলাচছে 

গৌরাল সঙ্গ লাডের কননা ছিল; তাহ! হুইল না, তিন শী! 
পমাপন করিয়া ২দ বৎসর বয়সে ধৈস্ভবেশে অবশেষে বুন্দাবনে 

হইলেন । 1১৪৫৭ শক ১৫৩৫ শ্রীঃ ) + 

* প্রতোক বৈষৰ সম্প্রদায়ের একা পৃথক পৃথক্ বেদাস্তভাষা ছিল। চৈভন্ক- 

গৌড়ীয় বৈষব মতের তেমন কোন ভাষা এখনও প্রণীত হয় নাই । তবে! 

মুখে বেদান্তের নৃতন ব্যাখ্যা শুনিয়া ঝাহদেব প্রসৃতি কেহ কেহ সিদ্ধান্ত হি 
তদীয় শিষ্য নধুণ্চদন সেইভাবে শান্তরবাখ্য করিতেন | বহুদিন পরে স্ুপ্রসিথ। 

বিদ্যান়বণ বেদান্ের “গ[বিন্দ-ভাষা” প্রণয়ন করিয়। গৌড়ীয় মতের ভিত্তি সূ ৭ 

1+ কবিবাজ গোন্সামী নিজের “চৈতম্যচরিভাম়ুতে" মহাপ্রভুর অপ্রকট € 

পরবর্থী কোন ঘটনা বিবুত করেন নাই, এ গ্রন্থে প্রীজীবের নবন্ধীপ হউতে কাশ 

কথা! আছে, বৃন্দাবন গমনের উল্লেখ নাই'। রূপদনাতনের সঙ্গে প্রীজীবের ক: 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ। ইহা? হইতে অচুমধন করা সহজ থে 

ভুমহাপ্রর অন্তর্ধানের পর বৃন্দাবনে যান । 
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বুন্দাবনে সেবাধন্ম । 

(২) 
“আসাগ্তাতিকপাং ততে। ভগবতঃ একৃষ্জচৈতন্যত£। 

সাম্রাজাং লু ভেজিরে মুরহর প্রেনাথ। ভক্কিশ্রিয়ে ॥ 
হা “লঘুতোষণী”তে শ্রীজীবের নিজ উত্ভি। তিনি বলিতেছেন, 

রং জোষ্ঠতাতের এ্রকুঞ্চ-চৈতন্টের 'অতাধিক কৃপালাভ করিয়া কুষ্ণ- 

প্রমের সাআজাজ্য শাসন করিতেছিজেন। বাস্তবিক উচ্ারা তথন 
মগুলের একপ্রকার একচ্ছত্রী প্রভু, সকলে তাঙাদের অগাধ পাঙ্িঠোর 

কট 'অবনতমস্তক, তাহাদের কঠোর সাধনার বিশ্মিত ও ভক্তিযুক্ত, 

গণ তাহাদের পদাশ্রয়ু পাইয়া ধন্য। এমন সমগে শ্রীজীর গিয়। 

তত হইলেন, এবং ঞ্যেষ্ঠতাতঘয়ের পাদবন্দনা করিলেন । বন্ধ্- 

ন পরে তীহাের প্রপিদ্ধ বংশের একমাত্র বংশধর, প্রাগাধিক কনিঃ 
দরের একমাত্র কৃতী পুক্রৎ পরম বৈষ্ণব দিবাকান্তি শ্রীজীবকে 
স্ তাহারা আনন্দে পরিপ্রত হইলেন, অন্যানা গোস্বামী ও ভক্ত- 

৫ নিকট সহর্ষে কাভার পরিচয় করাইয়া না দিয়। স্থির ভি 

রিলেন না । ভ্জীব চিরজীবনের মত বুন্দাবনবাসী হইলেন । 

ই সময় বুন্দাবনের এক স্বর্গ । নীলাচলে শ্রীচৈতন্য অকল্মাৎ 
কট হওয়ায় দেশময় বিষাদের কালিমা! পড়িয়াছে বটে, বিশেষন্ত: 

বনে ভক্তগণ হাহাকার করিতেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 

হাদের মনে পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর ভাবে একট! তীব্র প্রচেষ্টা জাগিস়্া- 
» নবমতের প্রাধান্য এবং বৃন্দাবনে গোঁড়ীয়দিগের প্রতিপত্তি কিস- 
'ধ থাকিবে, শান্ত্রগঠন এবং সম্প্রদায় স্থাপন দ্বারা কিরূপে ভক্তি- 

প্রসার হইবে । তাই নীলাচলের লীলা শেষ হইলে প্রধান 
ন মনীষী তক্তগণ ছুটিযা বুন্পাবনে আসিয়াছেন, মহাশ্রভূর আদেশ ৬ 
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উপদেশে বিগ্রহ গড়িঘ্া, মন্দির গ'ড়য় শান্তর গড়িয়া নবমতেক্র ভিত স 
করিতেছেন । পুর্ব হইতে লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী তথায় ছিতেন, 

পরে রূপ সনাতন, প্রবোধানন্দ ও রঘ্বুনাথ ভষ্ট আসিয়া! বাস করিতেছেন 

ক্রমে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পূর্ববেও পরে গোপাল ভট্ট, কাশীশ্বর, রখুনা 
দাস ও কৃষ্জনাদ কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভক্তগণ আসিয়াছেন । এত 

আসিলেন গোস্বামীদিগের সর্ব কনিষ্ঠ শ্রীজীব। উহার সকলেই ও 

সময়ে জীবিত, কাহারও কালপ্রাপ্তি এখনও ঘটে নাই, সকলের অবস্থানে! 

সকলের সাধন ভজনে বৃন্দাবন আজ সমৃদ্ধ, জাকৃজমকশালী | এমন নম 

শ্রীজীব আদসিপেন। তিনি সর্ধপ্রণান গোস্বামীদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বল 
সকলের স্নেহের পা হইবারই কথা, তছুপরি তাহার দিবারূপ, চারু টার 

এবং অপাধারণ পাঙিতোর সঙ্গে খন সকলেন্দ পরিচয় হইনা, তষচ 

আদর, যত ও শ্রদ্ধাতে ভিনি সকল আশ্রমের স্নেহপুত্বল ভইয়া গোজন: 

গ্রোস্বামীরা বৃন্দারণোর নানাস্থানে কুঞ্জে কুঞ্জে থাকেন; সকল কু 

শীজ'বের অবারিত গত, নকল শাস্ চর্চার তাহার অবাধ প্রবেশাধিকার 

সকল উৎসবানুঠানে তিনি অগ্রদূত হইদেন | তীহার মধুর মৃদ্দিতে | 

হইয়া সকলে তীহাকে ভাল বাসিত্েন, তাহার তীক্ষ প্রতিভার 

অপ্রতিভ হইয়! সকলে তাহাকে সন্ত্র»ঘ করিতেন । আকুমাব রক্ষা 

যুবক শ্রজীব আসিয়! স্বর একটু নবজীবনের চাঞ্চল্য ভূলিলেন । 

স্নাতনের আদেশ ক্রমে রূপ তাভার দশক্ষাগুরু হইল্নে ; যথারী 

শক্তি সঞ্চারিত করিয়। তাহাকে ইঠ্টমন্ত্র দিলেন। তথন শ্রী ীব 

নিকট ভক্তিশান্ত্র পড়িতে লাগিলেন। , শিক্ষার মূলপত্বন থাকিলে 

বৃদ্ধিতে বিলম্ব হয় না। শ্রীজীব সকল ভক্তের আদরের পাত্র যে? 
যান সকলেই িপ্িজ্য়া পণ্ডিত ও সাধক, সকলেই তাহাকে শিক্ষা 

সরস উপদেশে ধন্ত করেন? সুতরাং তিনি ভক্তিমার্গেও অগ্রসর 
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াগিলেন। ক্ষেত্রের গুণে মানুষ গড়ে, জীব ত সর্বভাবে স্থপাত্রই বটে। 

ঠনি নিজের কর্তব্য কথনও ভুলিতেন না; জ্োন্ঠতাতের! যেমন তাহার 
দেখিলে বাৎসল্যে বিভোর হইতেন, ঠিনিও তেমনই [পতৃতুল্য 

গ্রজনের সেবা করিতেন। বাহার নিকট যখন থাকেন, তাহাকেই 

একান্তভাবে সেবা করেন। তাহার জন্ত পুষ্পচয়ন করেন, পূজার 

হ্রারোজন করিয়া! দেন, বিগ্রহ সেবার সাহায্য করেন, সাহার ভোজন 

£ইলে প্রসাদান্ন খানঃ তিনি শয়ন করিলে পাদনম্বাহন করেন, ঘর্ব হহলে 

দন করেন ? ছায়ার মত নিকটে থাকিয়া জোষ্টভাতহয়ের সেবা করেন। 

পুধিপত্র গুছাইয়া রাখেন, পুথিগুলি আঠপতপু করিয়া কীটমুখ হইতে 

কা করেন, নৃতন পুঁথি, সংগ্র১ করিয়া আনেন ও যথাস্থানে সঙ্গিবিষ্ট 

রেন। প্রতুরা খন শ্রান্থ লিখেন, তখন শ্্ীজীব পার্থ বলিয়। বাতাম 

নও মঙ্গিক। সম্তাড়ন করেন; যখন তাহারা আলম্ত পরবশ ত্ইয়া 

খিত 'লখিতে শয়ন করিয়া পড়েন, হখন জীব তাহাদের মুখের কথা 

নিয়। পুথি লিখিয়' দেন, পথ খ.জিয়া আনিয়া! আবশ্যক শ্লোক বাহির 

রিয়া পড়েন, সাধ্যমত আকরগগ্রস্থের সন্ধান দেন! এভাবে খুঁটিনাটি 

হল কাধ্যের সহাম্বতা করিস তাতাদের প্রতোকের নকও জীব যেন 

বনের মত অনিবাধ্য অপরিহার্ধয ডইয় পাঁড়রাছিলেন। মন্ত্র গ্রহণের 

জঁজীব অধিকাংশ সময় রূপের নিকট থাকিতেন, প্রয়োগন হইবা মাত্র 
নাতনের পর্দপ্রান্তে যাইতেন। উভরের সেবার ভিতর তিনি ষেন 

[পনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। 

শ্রীগদ রূপগোস্বমী যখন "ভক্তিরস।দূ হসিদ্ধু” *বুচন। করিতোছিনেন, 

ধন শ্সীব নানাভাবে তাহাকে দাভাধা করিতেন। শুন্ঃগর্ভ ভাণ্ডেই 
হয়, পুর্ণভাণ্ডে শব থাকে ন।) : জ্ঞান-ভাগার খন পূর্ণ ভয়, তখন 

[তার চেষ্টা! পাকে না। গ্রপাদরূপ প্রাতষ্টাকে শুক্র বিষ্টার মন্ড 
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ত্বণ' করিতভেন। কত দিশ্থিজর়ী গঙ্ডিতেরা আসিয়া, তাহার সঙ্গি 

তর্ক-বিচার করিতে চাহিতেন, রূপ কোন তাকিকের সহিত বিচি 

করিতেন না । তিনি সানন্দে দিগ্বিজয়ীকে জয়পত্র লিখিয়! দিয়! নিশ্থা 

পাইতেন।* কিন্ত জীব এই সময়ে অল্পবয়স্ক যুবক, অতীব তীক্ষবুদ্ধি! 

শান্্রপারদশী ; তীহার মনের ভাব ছিল, যাঁহার! শাস্ত্ার্থ প্রকৃতভাবে॥ 

বুঝিয়া, দৃত্তদর্প করিয়া পরকে পরাজয়ের চেষ্টা করে, তাহাদের প্র্ক 

অবস্থা লোক সমাজে ব্যক্ত করিয়া দেওয়াই কর্তবা। যাহার! প্রকক 

পণ্ডিত নহে, তাহার। কেন ফাকি দিয়া পণ্ডিত সাজিবে ? শ্রী 

বুন্দাবনে বাইবার অল্প দিন পরে রূপ নারায়ণ নামে ( প্র, বি" ১৩শ ) এজ 

দিথিজয়ী পণ্ডিত বুন্দাবনে আসেন, শ্রজীব তাহাকে বিচারে পরাজি, 

করিয়া শ্রচৈতন্ত-মতে দীক্ষা: মন্ত্র লইতে বাধ্য করেন। এইরূপ জি 

ারও ছুই একজন দ্িগপ্রিজয়ীকে বিচারে পরাজিত করিয়। তাহাদের ভা; 

পত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়া গল্প প্রচপিত আছে। 

কিছুদিন পরে বল্লভ ত্র বা বিষুল্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রব্ষ 
ক্রবিখ্যাত বল্লভাচার্যয বুন্দাৰনে আগিলেন। তিনি বয়সে প্রবীণ, বছুজন 

গুরু এবং অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, সেইরূপ পারঙ্ডিতোর একট 

আভিমানও তীভার ছিল। শ্জীব তাহাকে চিনিতেন ন!। 

* গোবামীর। অনর্থক কোন আগন্বকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেঞচ চাহিতে 

গল্প আছে, এক সময়ে প্রসিদ্ধ ভক্তরমণী ভজনপরায়ণা মীরাবাই বুন্দাবনে আছি 
রূপ গোস্বামীর সহিত দেখাওকরিতে চান । তখন তিনি স্ত্রীলোকের সহিত পা 
করিতে অনিচ্চা প্রকাশ করেন, প্রকৃতি-নভাষণ করাই গোঁড়ীয় ভক্তের! দোষাবহ ঘ 

করিতিন : এ কথা শুনিরা মীরা বলিয়া পাঠান, 'বৃন্দাবনে ত পুরুষ একমাত্র জি 

শীকৃষঃ, আর কেহ পুরুষ আছেন বলিয়? তিনি জানেন ন1 ১) এই কথায় মীরার হাঃ 

কত তত্ব অবগত হইব রূপ ঠাহার সহিত দেখা করেন । 



বৃন্দাবনে সেবাধর্ম .৫ 

যা ভক্িরসাম্রতের পুথি লিখিতেছেন, সুবক ভ্রাতৃষ্পত্্ পার্খে বসিরা 

র পাঙীন করিতেছেন; এমন সমদ্বে বন ভটু আপিলে শ্রীরূপ 

কে যথোচিত সমাদর করাইয়া বনাইলেন। কিছুক্ষণ উভষে '্মালাঁপ 
[1 বাপ বসামৃশের কন্ডকগুলি স্বরচিত শ্লোক তাঙাকে পড়িয়া 

ইিলেন ; উভার মঙ্গলাচরণেন শ্রোকগুলি সম্বন্ধে বল্পভাচানম্য কিছু অন্ত 

প্রকাশ করিলেন্ম ; রূপ তাহাতে কিছুমাত্র (ছ্বরুক্তি না করিয়া, উহ 

করিতে পিজা, যমুনা স্নালে উঠিয়া গেলেন । * বল্লভাচার্ধযা সংশোধন 

[তে উদ্ভঙ ক£পে, শ্রীক্গীবের সভিভ তাহাব তর্ক তইল। সে বিচারে 

টাঁারয্য জস্ত্রী হইতে পারিলেন ন1 স্থতরা* তাঁহার মনে মনে বড় 
ভ হইল, তিনি চলিয়! যাইবার সমম্বে পথে ব্ূপ গোম্বামীকে দেখিতে 

'য়া জিজ্ঞাস! করিলেন 

“অল্প বন্পদ যে ছিলেন তোমা পাশে । 

তান্চার পরিচয় ছেঠ আইলাম উল্লাসে)” ভ, র, &ম, ২৭২পুঃ 

গা রূপ জআ্রাতৃত্পুত্রের পরিচয় দ্বিলেন। কিন্তু ভট্টরের কথার ভাবে 

লেন, সেই অর্ধাচীন যুবক প্রবীণ পুরুষের প্রতি অপবাবহার 

বয়াভে, অমনি কুটীরে আকা, 

“জরীপ ডাকিয়া কে শ্রীধবের প্রতি | 

অকালে পৈরাগ্য বেশ ধরিলে সুঢ়মতি ॥ 

ক্রোধের উপর ক্রোধ না হইল তোমার । 

তে কারণে ভোর মুখ ন1 দেখিব আর” (প্রেঃ বিঃ ২২৬ পৃঃ) 

». এই বরভ ভটের সহিত ভ্চৈতস্কের দুই বার সাক্ষাৎ হয়, একবার রূপের 
র প্রাককালে প্রয়াগে, আর একবার নালাচলে। 'সথানে [গিয়া ষখন বল্লভ ভট 

করিয়। বলিয়াছিলেন থে তিনি ভ্রীধর ব্বামীর বাখ্যা থণ্ডন করিয়াছেন, তখন 

“প্রভু হাসি কহে” স্বামী না নানে যে জন। 
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥ চৈ, চ, অস্ত্য 4 



২১৬ শ্রীজীব গোস্বামী 

যেমন কথা, তেমনই কাষ। জীব অপরাধ বুবিলেন, ক্রোধের উ 

ক্রোধ না হইলে, অর্থাৎ ক্রোধ ত্যাগ না করিলে বৈরাগ্য লাভ হ/ 

ভক্ত হওয়া যায় নাঃ তা5। তিনি জানিতেন। তাহাকে শক্ষ। দিবার 

কঠোর গুরুবাকা তিনি মাথায় পািয়া। লইলেন + গুরুর আদেশ অনি] 

পালনীয় বলিয়া তিনি কাদিতে কাদতে আশ্রয় হইতে পুর্বসুখে দি 

হইয়া এক জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন ; কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া, স্ষো 
পাঁনাহারের চেষ্টা ন। করিফ়াঃ দেহকে নিদাক্ণ ক্লেশ দিয়) তিনি ব্য 

মাস তথায় ছিলেন । কিন্তু তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পানে ? ভগ 

তত্ব সম্বন্ধে তাহার মনে যে সব প্রসঙ্গ জাগিত' তাহাই সারভাগ তিনি । 

স্থানে বসিয়া সঙ্কলন করিতে লাগিলেন | * সর্বদাই থেদে তাহার 

পুর্ণ, জীবন নৈরাস্তময় বোধ হইতেছিএ। ম 
“দেহ হইতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বপ্রিতে । 

প্রভু পাদপন্ন পাব এই চিস্তা (চতে 1” ভ, র, ৫ম 

সাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল, পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে কখনও 

মূল কিছু দিলে, কোন দিন আহার করেন, কতু বা নিখাহারে থাকে, 

০কোন দিন কিছু গোধুম চূর্ণ লইয়া! জলে মিশাটয়। তক্ষণ করেন। গ্রঃ 

মুত প্রায় হহলেন। 

এই গ্রস্থই বছা্দন পরে তত্প্রণাত ভাগবত-সন্দভের অন্রবাপা। “র্বসন্ধার্দ 

নামক দুরহগ্রন্থরূপে সম্কলিত হইয়াছিল | প্রেমবিলাসে আছে £- 

“তি সব্ব সন্বাদিনা খ্রশ্থ বিরচিল!। 

ওপ্ বপসনাতনের নাখু না (লখিলা ॥” 

সর্বসন্যাদিনী গ্রস্থের মঙ্গলাচরণে গুঞ%র নামোল্েখ নাই বটে, কিন্তু এ শ্রন্থ যেব্হ্ 

পরে আীজাবের প।রণত বয়সের ফল, তাহাজে সন্দেহ নাউ | সেগ্রন্থ যখন সমা্? 

তাহার বহু বৎসর পূর্বে বল্পভাচাধা দেহ তাগ করেন 



বুন্দাবনে সেবাধন্ব ২১৭ 

[সময়ে একদিন সনাতন গোস্বামী সেই পথে আগিতেছিলেন। 

পথ পিয়া যাইবাএ কালে গ্রামে বপিয়। গ্রামের লোকের গুভবার্তী না 

ধাইতেন না। বুন্দাবনের আবাল বৃদ্ধবনিত। তাহাকে আপন জনের 

নি ও ভালবাসিত। তাহাকে দেখিবামাঞ্ সকলে জঙ্গলের মধ্যে 

ন্ন্যাসীর কণা বলিল । সনাতন তাহাকে দেখতে গেলে পর্ণকুটাবু- 

সিরা সজল নেত্র স্রীব তাহার পদতলে লুটাইয়। পড়িলেন। 
বড় করুণা হইল, কিন্ত রূপের বিঘারেন্ মন্দ ন জানিয়। তিনি সহসা 

সঙ্গে করিয়া আনিতে সাহন করলেন না। নিজে রূপের নিকট 

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু গ্রন্থ সমাপ্সির কত দূর, জিজ্ঞাস; করিলেন । 

“ট্রূপ কহেন প্রায় হইল লিখন। 

জীব ব্রহিলেই শীস্ ভইত শোধন ॥ 

গোম্বামী কেন জীব জী! মাত্র আছে? 

দোখন্ু তাহার দেহ বাভাসে হালিছে ॥৮ ভ,র, প্র 

নর ছুঃখাণ্ কথার ভঙ্গি এবং আদেশের হঙ্গিত পাইব। মাত্র রূপ 

জর সকল অপরাধ ক্ষমা কাঁরলেন,ঃ তাহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহে 

প্রাণপণে অতাধিক শুশ্রাধা করিলেন, তথন শ্রাজীব ভ্রুমে সুহু 

পুনরায় পুব্ববৎ গুরুসেবা আরম্ভ করিলেন। অগ্রিদহনে যেমন 

রর মরিচা কাটিয়া যায়, এহ দারুণ ক্লেশে জীব্রেও যেঢ়কু বয়সোচ্তি 

ছল, তাহা সম্পূর্ণ দু্ীভূত হইণ। ইহারই বৎসরাধিককাল পরে 
গকে , ১৫৪১ থুঃ) ভক্তিবসাম্থতসিন্ধু সমাপ্ত হইল । 

বৎসর । ১৫৪২ খুঃ) শ্রারূপ গোস্বামী শিষ্যেবু দৃঢ়ভক্তি প্রত্যক্ষ 
তাভাকে পৃথক ভাবে -সব! করিবার জন; একটি ঠাঞ্ুর দ্রিলেন-_- 
বাধ দামোদর | পসাধন-দীপিক,” গ্রচ্থে উল্লিখিত আছে £ 

রাধাদামোদরো। দেবঃ উন্দপেণ গ্রতিষ্ঠি তঃ 

শীবগোস্বামিনে দতঃ শ্রীরূপেণ রুপান্ধিন] 0৮ 



২১৮ জজীব গোস্বামী 

ব্ররষ্ের এই ক্ষুত্র ভুঠাষ শিলামুর্তিটা বপ পুর্ব হইতে সেব! টা 
পরে স্বপ্রাদেশ ক্রমে উহা! গ্রিক শিষ্াকে সমর্পণ করেন। ভঙ্ষি 

করে আছে -- 

"ল্বপ্রাদেশে শ্রারূপ আ্রীরাধ। দামোদরে 

স্বহন্তে নিশ্মাণ করি দিল] জ্রীজীবেরে ॥৮ 
গর, ১৩৮ পঃ 

এখানে পস্বহস্তে নিম্মাণ” করার অর্থ ঠিকবুঝা যায় না। দা 
ীরপ স্বপ্রদূই মত একটি মূর্তি শিশীছার! প্রস্তুত করাইয়া প্রগনন্ 
নিক্গগৃহে পাখি! পূজা করিতেন, পরে ট্টহার দেবাভার শর 

উপর দিদাহিলেন। শৃঙ্গার বটের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে শ্রীরূপ ৭৪ 
কুটারের সন্গিকটে ৬রাধা-দামোদকের মন্দির ধনর্মিত তয় এবং দেখ 

আছে। তবে সুল সুর্তিটি আগরঙ্গজেবের অত্যাচাব ভয়ে & 

নীত হন এবং সেখানেই আঞেন। একটি প্রতিভূ বিগ্র্ ? 

কালে নির্মিত ভইয্সা বুন্দাবলের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন+ এখন 

মুর্তিরই নিতাপেবা চলিতেছে । এই পুরাতন মন্দিরটিতে কোন 

কার্য নাই, সাধারণ দালানের মণ 

পূর্বেব বলিয়াছি (১৩৭ পৃঃ) অতিবুদ্ধ' সনাতন গোস্বামা | 

গোবদ্ধনের নিত্য পরিক্রমা করিতে অসমর্থ হইলে যে প্রস্তরথং 

হইয়। দৈবাদেশে উহার চতুর্দিকে পরিক্রমা করিতেন, সেঃ. 

পাহাড়ী” আনিগ। শ্রীতীব স্বীয় ইষ্টমন্দিরে স্থাপিত করিয়া ছিণেন| 

এখনও এইস্থানে ঞমাছে। এই রাধাণামোদরের মান্দরের উত্তর 

একখানি বাঙ্গালা গৃহে রূপ গোস্বামীর এবং দক্ষিণ 'প্রাঙণ 

গুহে, একপার্ে শ্রীত্ীব গোত্বামীর ও অপর পার্থ ভূগর্ভ গো 

কুষ্গদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি রুহিম্বাছে। এই সকল পুণাতী 



ব্রজমগ্ডলের কর্ত। ২১৯ 

প্রত্যহ সহশ্্র ভক্তের "শরঃ লুষ্টিত হয় এবং বুন্দাননের ব্বর্ণযুগের 
পৃশ্থৃতি জাগাইফ্ব। তুলে । শ্ীজীবের এই “ঘবাল্র নংলপ্র এক 

1ার যে প্রাচীন রত্বভাগডার স্বরূপ পুথিগুলি সংরক্ষিত ছি, 
মার এন নাই, উহার গতি কি হ্ইপ্াছে ক্েই জাঁনেন না, একপ 

» পরিতাপের বিষয় আর নাই । 

১ ২. 

ব্রজমগ্লের কর্তী ৷ 

ধা -দামোদরের সেবা স্থাপনের পর ১২১৩ বংসর চলিয়া গেল । 

ময়ে সনাতন ও কপ অত্যন্ত বৃদ্ধ ও স্থবির ভইরা! পড়িলেও 
£লি দুরূহ শ্বান্ত্রগ্রন্থ প্রণস্নন ও সঙ্কলন কবিলেন। সেই কাধ্যে 

তাহাদিগকে নানা ভাবে সাহাধ্য করিতেন ' কাশীর অদ্বিতীয় 

প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর ভক্তরূপে পবোধানন্দ নাম 

বন্দাবনে আগমন করতঃ নন্দকুপে বাস কবিতেছিলেন, তিনি 

লোকাস্তরিত ভইলেন 1? ক্সবশেষে প্রথমে সনাতন ও পরে 
এবং রূপ গোস্বামীর কালপ্রাপ্তি ঘটিল। থাকিলেন এখন 

ব্যতীত লোকনাধ, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দান ! গোস্বামী : 
অতীব বৃদ্ধ, কঠোর সাধনার ফলে শুষ্ক শীর্ণ কাগ্ঠবং হইয়াছেন। 
রূপ সনাতনের অস্তধানে ভ্রিম্নমাণ হইয়া শেষ বাত্বার অপেক্ষ। 

ছলেন। দাস গোস্বামীর কথণ ব্বতন্ত্র, তিনি শ্র/!গারাঙ্গের অপ্রকট 

অন্ন ছাড়িয়া ফল-গব্যে জীবন রক্ষা করিতে ছিলেন। তৎ্পরে 

"সনাতনের অদর্শনে, তাহ! ছাড়ি দেই দিনে 
কেবল করয়ে জলপান । 



২২০ জ্ীজীব গোস্বামী 
পপিপিপপলাটি পাপ সি ৯ লিলি পাস্িপস্ছি লাস পিপিপি পপি সপিলীসসিি আল ও» পানি লা পালা সিপসপাপস স পপির সস শাস্পিসসপান্ পিসি 

রূপের বিচ্ছেদ ষবে, জল ছাড়ি দিল তবে 
রাধার বলি রাখে প্রাণ |” 

এমন কঠোর সাধনা কেহ কথন দেখে নাই। এই সবে 
দিগের চলাফেরা, গ্রস্থলেখা, অন্যের সহিত আলাপ পরিচন্থ কা! 

প্রকার বন্ধ হচয়াছে। কুষ্জদাদ কবিরাজের গ্রন্থ রচনা এখন$ 

ন| হইলেও তিনিও বৃদ্ধ এবং কন্মতৎপরতাবিচীন.। শ্রীঞজাবই 

একমাত্র সমর্থ, পুর্ণবয়স্ক, অসাধারণ শান্্রপারদরশী পাণডত ও 
স্থতরাং 7 নিই কাধ্যতঃ ব্রমগ্ডলের কর্তা তইয়া গুরুর আমা 

করিলেন । সে পদের তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র । 

এই সময়ে তিনজন নুগন ভক্ত বঙ্গ" ও উড়িষ্যা হইতে 

আসিয়া সেই লোকাস্তরিত গোস্বামীত্রয়ের কর্্ম-পথে দীড়া 

ইহার! শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্তামানন্দ । গঙ্গা যমুনা সরস্বঃ 

একব্র মিশিক্সা প্রয়াগে ত্রিবেী-সঙ্গম তীর্থের স্যী কর্যা 
নবন্বীপেও তেমনি শ্রীচৈতন্য, শ্রানিত্যানন্দ ও শী মদ্বৈভ একক্র! 

নূতন বৈষ্বধম্মমতের স্থাষ্ট করেন, নবদ্বীপ ভক্তিবাদের ত্রিণে 

ছিল । বুন্দাবণশে বনি তর ভিত গঠন করিস্লাছিলেন 

মহাপুরুষ -তাত/রা নপাতন, কূপ ও জীব নবদ্বীপের প্র 

অপ্রকট হওয়ার পর ভক্কিমনের গুঁ়মন্ত্র নিহিত ছিল এই 

কাছ। পরে সনাতন ও রূপের অবসানে গোপাল ভট্ট ও ৭] 

উহার বীজ রুক্ষা করিতেছিণেন ! শ্রীজীব ৩ধনও গ্রস্থরচন। দারা 

আবাদ কছিভে ছিলেন । এমন ' সময়ে বঙ্গ ও উড়িযা। হইত 

ভক্ত আলিজেন ৷ উহার! যণাক্রমে গোপালভষ্ট, লোকনাথ ও এ 

শিষ্য হইপেন এবং কিছুকাল পরে পরম ভাগবত ও পর্ডিত 

দেশে ফিরিলেন। ভ্রিবেণী-দঙ্গম ভইতে গঙ্গার ধারা থেন| 



ব্রঙ্মগ্ুলের কর্তী ২২১ 

মু ভিবেণীতে পুশরার ত্রিধ! বিভক্ষ ত্রিধারার স্থষ্টি কৰিয়াছে 
[তাই অদ্বৈতের প্রবর্তিত অপূর্ব ভক্তিধারাও তেমনি ক্ছুক্কাল 

শান্তাস্তরালে লুক্কাক্িত থাকিরা পুনরায় বঙ্গে আপিয়া এই 

ভক্তের দ্বার! পর্ধত্র অব্যাহত প্রচার লাভ কৰ্রিকাছিল। ভ্নিবাস, 

ও শ্তামানন্দকে প্রথম প্রবর্তক প্রতুদি'গর পরবর্তী অবতার 
। মহাক্নী পড়ে আছে, 

“নিত্যানন্দ ছিল! যেই, নরোত্বম হৈলা সেই 

আটৈতন্ত হইল' শ্ানবাস ; 

শ্ীমনৈত যাবে কয়, শ্তামানন্দ তোহো *য়। 

ছে হৈলা তিনের প্রজ্জাশ ॥৮ 

"সে তিনের অপ্রকটে এতিন্র আবির্ভাব । 

সর্ধদেশ কৈল। ধনা দিয়া ভ'ক্র-ভাব ॥৮ 

যে তিনজন নূতন ভক্ত ক্রমে ক্রমে শ্রীধামে আসিয়া গ্রজীবেরই 
লহলেন, গ্রে হহাদের সংক্ষি* পরিচক্স দিতেছি । কাটোক়ার 

গঙ্গাতারে ঢাকন্দি গ্রামে গঙ্গ'ধর ভট্টাচার্ধা বাম করিতেন। 

সন্ন্যাস দর্শন কালে টিনি অতাস্ত প্রেমব্হবল তন, এন্স্ 

নাম তয় চৈঠভ্দানল । ইহার পত্রী লক্ষ্ীপ্রিয়া, উভয়ে মহা প্রতভৃর 

ভক্ত, উভয়ে তাহাকে দর্শন করিতে নীলাচগে গিয়াছিলেন ! 

ষভাঁপ্রভ আশীর্বাদ কবিয়া বলিগ্লাছলেন বে তারা অলী: কক 

লাভ করিবেন । কিছুদিন পরে চাকন্দিতে আদি'ল টৈতস্- 

1 পুত্র জন্ম শ্রহণ করেন, ( ১৪৪* শক । তাহারই নাম জ্রীনিবাস। 

চম্পকগৌর দেহকাস্ত, গুদীর্ঘংলোচন ও ভুবনমোহন সুত্তি ষিনি 

তিনিই মোহিত হইতেন। , অল্প দিনে তাহার 'পতৃবিয্োগ 

তিনি যাজিগ্রামে গিয়া! মাতার লহিত বাস করেন) তথায় জ্রীথগ্ডের 



২২২ শ্ীজীব গোশ্বামী 
সা সি শশী সস লস্ট, লাস পাশ লাম পা আপস লস পাস লস স্লিপ ও সস পিশাচ জাপা তাপস রস পি স্ছজস্িস লস লা পাপ অলপ পল ও ঙ 

নরংরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়' ও তাহার কৃপালাভ ঝ 
বাল্যশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর, যখন তাহার বয়স ১৫1১৬ বদর 

তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিক্া, গদাধর 

গোস্বামীর নিকট ভাগবত পড়িতে যান। পথে গিয়া শুনিলেন ঘা 
অপ্রকট হইস়্াছেন। নীলাচল অন্ধকার, ভক্কের। ছিন্ন ভিন্ন, শোকে 

মৃতপ্রায় অবস্থার অবস্থান করিতেছেন । শ্রনেবাসের সঙ্গে গা 
দেখা হইল, ভাগবত পড়িতে চাহিঙেন, কিন্তু তাহার ভাগব5 গন 

পাঠ করা যায় না। 

*ভচৈতন্ট প্রাভূ-গদাধর-নেঅজলে । 

মধ্যে মধ্যে বণ পোপ পা নাহ চলে ॥” 

্র্থ আনিতে শ্রনিবাল শ্রীথ্ডে ছুটিয়া, আসিলেন, কিন্ব 
ফিছ্রিবার সময় পথে শুনিলেন, গৰাধর অপ্রকট হইয়াছেন; 

আসিয়! নানাম্থানে ভক্ত-সমাঞ্জে দ্বুরিরা ঘুরিয়া অবশেষে না 
চকিলেন, কিন্তু তৎপুর্বকেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈভ প্রভুর অন্তর্ধান ঘ 

হখন তিনি নবদীপে মাতা বিষুণপ্রিক্কা, শাস্তিপুরে সীভাদেনী এবং ৭ 

নিঙ)ানন্দ-পত্বী জান্বা ঠাকুরাণীর চরণ দশন করিলেন, 

'মানাকে আশীর্বাদ করিয়া একবাক্যে বৃন্দাবন যাইতে বা 

অবশেষে তিনি তাহাই করিণেন, সকল ভক্তগপের নিকট অন্ুম' 

যাত্রা করুতং রাজমহল, গড়ি, পাটনা, বারাণসী ও প্রয়াগের 

মথুরায় পৌছিয়া গুনিলেন সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট ও রূপেরতি 

হতরাছে। তখন তিনি কীদিতে কীদিতে বৃন্ধাবনে গে 
১৪৬৭ শক বা ১৫৫৫ খুঃ)1। 

কৈশোর বয়স হইতে এই , অপূর্ববকান্তি ব্রাঙ্গপতনর় রা 
সঙ্গল নেত্রে পাগলের মত ছুটিয়াছেন ; এমন আশ্চর্যোর বিষয় 



ব্রজমগ্ডলের কথ' ২২৩ 
৯ ১৯ পি লী 2 5 লোপ িসছিতিসসিস্ছিলীসিপ পিসি সিসি শি পিএসসি সিল সস ১ 

লাকি পাস সিসি শত শর 

ন, তাহার ষাইকার পুর্ব সেখানে অন্ধকার হইয়াছে । নীলাচলে 

/পুরে, খড়দহে ও সর্বশেষে বুন্দাবনে তিনি ধীহাদের চরণ-দশন 
1য় ব্যাকুল, সকলেই কাহার আমিবার পূর্বে সঙ্গোপন করিয়াছেন । 

বাঁসকে  ইষ্টদেবত। অশ্রুিয্ব: গড়িয়াছিলেন, নেত্রনীরে ভূমিসক্ত 

বার জন্ত তিনি সঙ্ভল বৈষ্ণবতীর্থে ঘুরিলেন এবং অবশেষে বুন্নাবনে 

শীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্ীজীবের সহিত সাক্ষাৎ করি! প্রেমানন্দ 

করিলেন? শ্রীজীব শ্রানিবাসকে গোপাল ভট্রের নিট পারুচ্চিত 

পেন; তখন ভিনি ভট্রের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া দীক্ষা! গ্রহণ 
লৈন 1% 

ীনিবাপের আগমনের, কিছুধিন পরে আদিলেন-_ উত্তর বের 
চাটি পরগণার উক্তররাটীর কার়স্থ জামদার রাজ! কৃষগনন্দ রায়ের 

পক্ষাধিপের একমাত্র উত্তরাধিকারী-াজকুষার নরোত্তম ) 

কথা আমরা পৃ, বিশেব ভাবে বলিয়াছি € ৪*-৮২ পু) 

সুদূর বঙ্গ হঠতে পাগলের মত উ্ধাস্বাসে ছুটিয়া আঅহিচন্মীবশেষ দে€ে 
ন আপিয়া উইজ্রাবের আশ্রর় লহলেন, তিনি তাহাকে শুশ্রব। 

বাচাইজেন এবং গোস্বামীদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন । 

প্রভু লোকনাথ গোস্বামীর চরণে ঝ্ৰত্ম সমর্পণ করিয়। কিক্ধপে 

দেবার বৈশিষ্ট্ে গুরুকে বাধ্য ক্রিয়া তাহার একাত্র শিষা হইয়। 

তাহ! পূর্বে বল হইয়াছে । জানিনা কোন্ অানিত 

নরোত্তমের সহিত ঞ্নবাসের চির-সৌহ্ৃদ্য স্থাপিত হইল! কিন্তু 
কল ব্যাপারের যোগস্থত্র শ্রীজীব। উভয়েই শ্রীল্পীবের নিকট ভক্তভি- 

তে লাগিলেন। 

জুনে নভম ধবলাল 7 পা” প্রকৃতি জ্ 
ববয়ক মহাজন গ্রন্থাবলা প্রধানতঃ ্রনিবাসের জীবন চরিত লইয়াই বাস্ত 



২২৪ ভীঙীব গোস্বামী 
পসিপান্পি সস সিসি সিঠ ৯ উল সিন সপ সিসি উ্ণাছির সিল সির সরি ৬ সত সি উ্াসিাছ। সত ৯তিতিল সিপসিরান্িত সি সসসিলীসপাসিরর সিন লী সি সত 

০ 

এমন সময়ে আর এক শক্ত চিঠি নাম হই 

শ্যামানন্দ। উড়িম্যার অন্তর্গত ধারেন্না-বাহাছুরপুর গ্রামে ক 

নামে এক মদ্গোপ জাতীয় দরিদ্র ব্যক্কি বাস করিতেন। 

দণ্ডের গ্রামে তাহার পূর্বনিবাস ছিল, তথায় তৎপত্বী দ্রিকার 

তাহার যে পুত্র হয়, উঠার নাঁম ছিল রুঁষ্তদাস। বড় দুঃখে; 

উহ্থার বাল্য অতিবাহিত ভয়, এজন্য ইহাকে সকলে “্তঃখী" রৃ 

বলিয়া ভাকিত। অল্পবয়সেই এই হুঃখী বড় ভক্ত ও সংসার-ৰি 
হন। পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া ইনি অগ্থিকাগ্রামের পাবা 

আসিয়া হৃদয়চৈতন্ত ঠাকুরের শিষ্য হইলেন । সেখানে কিছুদিন দি 

লাভ করতঃ ক্ৃষ্ণদাস নানাতীর্থ পর্যাটন করিতে করিতে , অব 

শ্রীনিবাস ও নরোন্তমের আগমনের কিছুদিন" পরে, বুন্দাননে আর 

রাধাকুগুতীরে রঘুনাথ দাস গোন্বামীর কৃপাণাভ করেন। তি 

তাহাকে লোক সঙ্গে দিয় শ্রীজীব গোম্বামীর নিকট পাঠাইয়! নে 

শ্ীজীব তাহার ভক্ত হৃদয়ের প্ররুষ্ট পরিচয় পাইয়া তাকে আশয় দি 

শিষ্যুন্পে গ্রহণ করিয়া দীক্ষা দিলেন, এবং ভক্তিশান্ত্র পড়াইয়া গ 

করিয়া তলিলেন আনল নাম রাখিলেন-_-শ্টামানন্দ। গ্রথন দর্শনা 

শ্রীনিবাস ও নরে'ত্তমের সঙ্গে তাহার অত্যজ সৌহ্ৃন্ধ হইল, এ 

ভাবুক, ভিনটি ভক্ত-হৃদয় বিগলিত হইফ়] এক সঙ্গে মিলিয়া গেল। 
“জীনিবাস নরোত্ম শ্রামানন্দ তিন। 

যে অদ্ভুত প্রীতি তা কহিতে কেব! জানে 1” ভঃ রঃ 

বৈষ্ঃবগ্রস্থে নির্ণীত প্চইয়াছে ইহারা, তিনজনেই কৃষ্ণলীলার রাধার। 

ত্য ।* দুঃখী কৃষ্তদ্ান হ্ঈজীবের নিজের শিষ্য | শ্রীনিবান ও নরে 

* বুন্দাবনের গোহ্বামীগণ সকলেই কৃষ্ণলালার সখী [ছলেন। এই সরধা 

পরিচয় এই--সনাতন (লবঙ্গ মঞ্জরী ), রূপ ( রূপ মঞ্জরী ) জীব ( বিল্লাদ, 



ব্রজমগ্ডলের কর্ত। হ্ব্ 
শা জট ক 

ভর শিষ্য হইলে ক হয় জীব সকলকেই পক্ষপুটে অশ্রয় দিয়া 

টু করিয়া তুলতেন। এই লোকোন্র-চরিত্র ভক্তের তাহা তস্তে 
ডাপুত্তলতুলা ছিলেন। শ্ীীপ দ ০লাকশাথের কঠোর প্রতিজ্ঞা 

দিয়া! নরোত্বম যেদিন তাহাএ [িষৃত্ব লা কারয়া ধন্ হইলেন, 
ধিনেরও উস্ভোগ আয়োজন সকলহ শ্/জাবের দ্বারা হঃয়াছিল। 

দ্রীব যেন ব্রজভুক্তির রাজা, রাজার মত ক্লিন বাহা কবেন, তাহাই 
| তাহাই মুখের কথায় ছুঃশী কৃষ্ণপাস হলেন গ্তামানন্দ গোশ্বামী, 
নবাপ পাইলেন ণমাত ধা” উপাধ এ+" নরৌোত্তম ঠাকুর” 
[শয় বলিয়া লোক-সদালে পরিচিত ও পুজার হইলেন) এবং 

স্থ নবোত্তম এবং সদ্গোপ গ্তামানন্দ কাণে বঙ্গ ও উডিষ্যার 

1 গানে বনু ব্রাহ্মণ-শিল্যের গুরু হইয়।স্পেন। কিন্তু নকলের সকল 

তেব আ দগ্চরু শ্জীব। 

সন্ত বুন্দাবনটিই ছিল যেন শ্রীগ্ীবের নিক্ষের বাড়ী) সে ৰাড়ীর 
দ ও নৌ'বের জন্ত তিনি সকল চেষ্ছাই ক'রতেন। কান পঞ্জিত 

প্রাধান্ত স্থাপনের জগ্ত দিথ্বি”য়ে আখি, শ্রীজীব তাহার সহিত 
বিচার করিক়। শ্রধামের খাি রক্ষা করিতেন) কেহ ধর্ম 

স্্ বা শিক্ষার্থা ১ইয়া আসিল, শি তাতাকে বিবিধ শান্-গ্রস্ 
হয়৷ কৃঠার্থ করিতেন; কোন তর জাপিয়া ব্রজবাপী হইতে 
লে, তিন তাচাকে আশ্রয় 'ধভেন, গোস্বামাণিগের সঙ্গসেবা করিবার 

গ কাগয়া দিতেন; তাহাকে বান সকাতরে গুরুরূপে চা হতেন, 

[ তঙাকে দীক্ষ। দিয়া আত্মশাৎ কগদিতেন অর্গাৎ তাঠার সকল 
০৮2০44৯১252 

ব ভট্ট (গুণ মঞ্রপ।), রবুণাথ ভউ (র.৬ “৬%।), বধুনাথ দাস (রস 

॥ লোকনাথ (মঞ্জুলাণী মঞ্জবী), আ্রানবাপ (4৭ মঞ্র।)) নরোত্ম (চস্পক 

) এবং গ্যামানন্দ ( কনক মপ্তরা )। 
ন্ঞি 



২২৬ শ্রীজীব গোঁশ্বামী 

পাপের বোঝা মাথায় বহিতেন। জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রস্থল রূপে বুদ 
তখন বৈষ্ুব-সমাজের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইয়াছিল ; শ্ত্রীজীব তাখি 
সে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিদ্যার্থী আনদিলে, তাহার অভীষ্টলিদ্ধি ক 
তাহার নিজ কর্তব্যের অন্তর্গত সুতরাং যতক্ষণ কুবাবস্থা না ও 
ততক্ষণ তিনি নিশ্চন্ত হইতে পারিতেন না; সকল শাস্ত্রে তি 
সুপপ্ডিত, যাহা ধিনি পড়িতে চাহিতেন বা অন্যজ্জ পড়িতে পারি 
না, তাহা শ্রীজীব পড়াইতেন। বুন্দাবনে পূর্বে তাল পত্র, ্জ 

এবং এমন কি বটপত্র প্রভৃতিতেই গ্রন্থ লেখা হইত, সনাতন 

রূপের গ্রন্থ সমূ্ত অধিকাংশ তালপত্রেই প্রথম ভিখিত হয়; শ্রী 
তখনকার মোগল রাজধানী আগ্রানগর্ী হইতে কাগজ 'মানিয়া তা! 

পুথি লেখার রীতি প্রবর্তিত করেন। , 

শ্জীব ছিলেন বৃন্দাবনের মুখপাত্র । কেহ কোন সংবাদ জানা 
বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলে, দূরবর্তী স্থান হইতে তাহাকে 

পত্র লিখিতেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে কোথায়ও কোন নৃত্তন 
বা নিবন্ধ রচিত হুইলে, তাহার প্রচার বা সংস্কারের জন্য বন্ধার 
হ্ীজীবের নিকটই প্রেরিত হইত। কেহ তীরথ-দরশনে বা অন্ত 

ভ্রীধামে আসিলে, তিনি সর্ব প্রথমে জীবের সঙ্গে দেখ করি; 
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। আকবর শাহ এই সময়ে দিল্লী-আঃ 

মোগল বাদশাহ; তিনি রাজ্য জয় করিয্া সমগ্র ভারতের একা 

হইবার করনায় প্রথমতঃ রাজপুতনায় অবতীর্ণ হন, নানা খং 

ও জাতিকে বিজিত করিয়া শিকৃবীতে অবশেষে এক নূতন রাধা 
স্থাপন করেন। তথন বুন্দাবনের' গোত্বামীদ্িগের থাঁতি সকলের! 
দেশময় বিস্বৃত। একদা! (১৫৭৩ খুঃ) আকবর সদলবলে বুনা 

আসিয়। গোস্বামীর কেমন অদ্ভুত জীব, তাহাই দেখিবার জন্য ঈং 



ব্জমগুলের কর্ত! ২২৭ ন্ 

লেন। সকলেব প্রতিনিধি ম্বরূপ শ্রীজীব গোন্বামী আসিয়া তাহার 
ুদঠিত দেখা করিলেন এবঃ নিজের অপরূপ মুভি, অদ্ভুত দৈন্া বেশ, 
মকৌকিক তেজন্বী কৃতি ও তাক্ষ প্রভার প্রায় গপগ্রাভী 

বর্দশাহকে বিমুগ্ধ করিলেন । সাধু গোসাঞ্চিপগের করের বেশ 

দেখিয়া, বাদশাহ বুন্দাবনের নাম রাখিয়া গেলেন--ক কীরাবাদ । প্রবাদ 

সছে, বাদশাহের ন্বেচ্ছাক্রমে তাহার চক্ষবন্ধন করিয়া ত্টাহাকে নিধুবনে 

্ইয়। যাওয়া হইয়াছিল; সেখানে তিনি নাক এক দৈনশক্তিতে 

বাঠে পারেন, বুন্দাবন কিরূপ পুণ্য পাম !&  উষ্চাব ফল এঠ হইয়াছিল 

|, ই সমগ্জে তাভার সঙ্গে যে সব হিন্দুরাজন্ত ছিলেন. '্টাহা্ বুন্দাবনে 

নিশ্মাণ করিবার ইচ্ছ1 প্রকাশ করিবা মাজ্র বাদ শাভ স্চ্ছন্দচিত্তে 

অনুমতি “দিলেন । পাঠার্ন আমলে সুলতানের বিনা আদেশে হিন্দুর! 

কান মন্দির নিম্খ্াণ করিতে পান্িতেন না, দে আদেশ সঠভে 

[ওয়া যাইত লা। আকবরের লমদাঁশতায় অচিরে ভিন্দু ও মেগল 

তয় জ!তীয় বিমিশ্র স্থাপত্যে বুন্নাবনের সৌন্দর্য দত্ত ভইয়। ছল ।1 

(10৪০ 112670718১1, 183, ঠায় আহাৰ 08050 1012001917 10769 077 
10:00 030010৭8120 01 11) 21017120৮06) 16 ছাট আও ঠ৬৬1601 100 ১2) 

01106৮1109৭ 1111 107 ৪ 5011980715060 000 16100007181550601)9622 

19701690 0 ন()৫ 01)078 119] ০000 2৬০5 80105 28708775075 44০ 

1 বাদশাহর এই আদেশে মদনমোহন, গোবিন্দ, গোগালাখ ও যুগলকিশোর 

চারিটি বিগ্রহের মদ্দিরগুলি ক্রমে কমে িল্মিত হর। সম্ভব গুণানলের 

এই আদেশের প্রথম ফল ( ১১৩-০৪ পৃঃ): ১৫৮০ ৭ ভকের পুবেধ যশোর 

বংশের সঙ্ষে আকবরের শক্রতা হয় নাই" বিকানীরের বাজ বার 'সক্ছ 

াধের মন্দির গঠন করেন । অশ্বরাঁধিপতি মাননিংহ ” ১২৯? খঃ) গোবিনজার 

দয় এবং চৌহান বংণীয় রাজা লানকরণ (১৬২৭ ৭) যুগল কিপারের মন্দির 
পণ করিয়া] দেন। উহার মধো প্রথম ভিন মন্দির যে শ্াজীব গৌন্গানার তত্বাবধানে 

চিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 



২২৮ শ্রীজীব গোস্বামী 

বাদশাহর বৃন্দাবন আগমন স্বরণীয় কাবিবার জন্য তিনি বুন্দাব 
দ্িগের জগ কি করিতে পারেন, তাত বারংবার জিদ্তাসা কথিত 

তক্ত শোস্ব'মীর কিছু প্রাথনা করিলেন ন।। তীহারা ফক'র 

পারেন, কিন্তু হিখারী ছিলেন না1। বারংবার জিজ্ঞাসিত ভইয়। মন! 
তাহারা চাঠিলেন, রাজার স্ুনুষ্টি, যাহাতে তাহারা শাকিতে নিরুগ! 

বুন্দাবনে থাকিয়া! ধন্চষ্চা ও শান্ব-চর্চা ক'রতে পারেন, তাহাব। 

ব্যবস্থা হ51 প্রাচীন হিন্দু নুপ'তরা এইভ'বে ৩সোবন রক্ষা »িনে 

তক্তের! জানাইলেন, কত লোক সুগষ্া ক্তে আসিয়া নির্গত 

বন্দাবনে পশ্পক্ষী মরে, সহ! তাভাবা স্হা কণলুহ পালন 

বন্দাবনের বক্ষপা নল ভগদ্দিগেব প্রাণদ্দপপ, তাহা কেভ কর্তন ঝরে 

তগ্র কবে, উঠা কাহার) পেশিতে পারিতেন ন । বাদপাহ যদ য়া 

ইহার কোন প্রবিধান কারা দেন, আভগবান তউতদকে আশ 

করিতেন আকগর তত্ক্ষপাৎ তীাভবদের প্রার্থনা পূর্ণ ক রর 

বজমগুপে জীব হত্যা 'নবানণের জ"॥ ফন্্াণ বা অদে*-প, 

গেলেন, উঠাতে রক্ষা দ পর্যা স্ত ছেদনের নিষেধ ছিল ।*% আকবনে 

আনে এখন পর্বাস্ত ৪ চলিতেছে, ববোধা ভ্ইয়াছিলেন শুধু আংওবঙ্ 

শুন? বায়, গেশ্যামা দগের পে আকবব এমন মোহিত তনয় 

যে তিনি বুন্দাবনে সেই ফকারদিগের চিত্র তৈয়ারী করিপার ৪ 

হইতে চিত্রকর পাঠাহয়াছি.লন | কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তেরা কেঠঃ 

দিতে সম্ত্রত হন না, ভীজীবের টৈনাজড়িত "ত্যুত্তরে বাদশাহ € 
হহতেও পাবেন নাই। আকবর থে এস লময়ে ম'ল! তিলকধাণী 

মত সাজিতেন, তাভাব মূল কারণ এঠ বুন্দাবনের গোস্বামী দিগর : 

ক ১০১৪ হিগরীত5 এঠ ফশ্মাণ খদওয়া হয়| 1710 5৮10৬ (191 

7239-49. পুলিন বাবুর “বৃন্দাবন-কথ।,” ২২ পৃষ্ঠা । 



ব্র্মমণ্ডলেৰ কর্তা! হ্ং 

এই সময়ে বুন্দাবনে যেমন বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
গস্থাদি লিখিত হইতেহিলঃ বঙ্গদেশেও তেমনি অস্বিকা 1কাল্নার 
দস পণ্ডিত “তত কেহ €কহু নিশ্বকাঠঠে ই/গৌরাঙ্গের মুক্তি 

ঠা পুগারস্ত করিয়াছিলেন গুহ * শঙ্জে লঙ্গে ভক্তগণ কাভার জাবন- 

এচপায় গ্রবৃত্ত এহগাহিলেন । মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ও 
গ দামে দরের কড়চং বৈষ্ণব সনাজে প্রচারিত হইক্সাছিল। পদাঁবণী 
না প্রবর্তক, মহাপ্রভুর মন্মী ভক্ত নরভ'র সকার ঠাকুর গোঃলীলার 

না দেখিবার জন্য উৎকঠিত হইড়ী। লি খয়াছি লেন, 

'গৌব লীল। দরশনে, টি? বড় জু মনে, 
ল ভাষায় পিখিয়া সব রদ । 
সুঞ্ি অতি অধম, পিথিতে ন! আন ক্রম, 

কেমন করিয়। তাঠ লিখি ॥ 

এ গ্রৃস্থ লিখা" ঘষে 'এখানে। জাল্স নাই দে স্ 1) 

7 

তে বিলম্ব আছে বনু । 

ভাঁধায় রচনা হৈলে, বুঝবে লো কাণে। 

কবে বাঞ্ছ। পুরাবেন গছ) 

৪০ খৃঃ এনে নরহগিছ অন্তদ্ধানের পুরে, তি'ন মে ভীবষদাণা কয় 

লন, তাহ “বন ঘলম্ব দা হউক, ৩০1৩৫ বননরেখ »ধো ফলিয়া্িন।। 

[বাজ কড়5 ও পদ কর্তাদিগের তজনপদ দে'খয় বু মনুসন্ধানে বন্দাবন 
[যে চেহগ্-মলত৮ প্রণয়ন এরেন, ভাহাই চরিত গ্রন্থ গদি ব আপ এং 

বক একখানি শ্রে্ প্রতহাপসিক গ্রন্থ বলির 'বচ্থাঁচত ওয়ার খোগ্য। 

রি ধ্যানে যাহার কথা ভাবিয়াছিত্েন, ভিনি এই বৃন্দাবন দান ১৯ 

আবাস পগ্িতের ভ্াতুষ্পুজা গারায়ণার বয়দ খন ১বতনর মাত (১৭০৮ 22) 

শ্রীগোরাক্ষের আভা হ্েহের গাজা ছিলেল। এইজন্য কান “চৈতস্পের অবশেষ 



২৩০ শ্রীজীব গোস্বামী 

ভার গ্রন্থ রচনা ভইব! মাত্র, সম্ভবতঃ খণ্ডে থণ্ডে উহার প্রতি 

রন্দাবনে ৪প্রারত হইতেহিল । ভাগবতের সহিত এঁক্য বাঁখিয়। 
গ্রন্থ রচিত বলিয়া শ্রীজীব-প্রমথ বুন্দাবনের গোস্বামিগণ ইহার নাম রা 
“চৈতন্ত-ভাগবত 1৮ 

“ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্ত মঙ্গল |. 

দেখিয়া বুন্দাবনবাসী ভকত নকল ॥ 

চৈতন্ত-ভাগবত নাম দ্রিল তার । 

বাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার ॥৮ 

প্রে' বি. 

কিন্তু শ্ীচৈতনা-চরিভামতে ভাগবত” নাম নাই, “চৈতমা-ম 

নামই আছে। এই একর সময়ে (১৫৭৫ খুঃ) লোচনদাদন 

পাত্র নাবায়$” বলিয়া চিত । কিছুদিন পরে কুমারহটবাসী বৈকুগ্ঠ দামের ন 

চাহার বিবাহ হয় এই বিবাহের সন্থান বুন্দাবন দাদ! তিনি যখন গর ও 

হাহীর পিতান কালপ্র,প্থে হয় চৈভন্তা দেবর অপ্রকটের পর বুন্গাবনের জন 

। ১৫৩৪ ৫) তিনি হহটপ্রড়কে দেখেন নাই বলিয়া বারবার দুঃখ প্রকাশ; 

শিয়ান্ছেন ৷ *প্রেমবিলাদে আই, তিনি ১৫৭৩ খু চৈতন্ভাগবত বচন! করেন ।- 

“চেংদাশত পচানসঘই শকাবদের বখন 

ভ।চৈতন্য-ড।গবত রচে দান বুন্দাবন 

সম্প্রতি বদ্ধমন-কউত্রামে মুন্সীবানদিগের গুহে চৈতনানভাগবতের যে প্ৃথি 

“চেদশত সাভান্বউ শকের গণন । 

ভানন্দ ধানে গ্রন্থ হল সমাপন | 

“কমলা”*পত্িকী, আবাঢ, ১৩৩৯১ ১০৩ পৃঃ 

বৈষবশান্পারদশী প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত অচাতচরণ চৌধুরি তন্বলিধি হি 
(১৪৯৭ শক» ১৫৭৫ খু; ) গ্রন্তের রচনাকাল নিরূপণ করিয়াছেন | 

খ 



ব্রজমগুলের কর্ত! ইত 

তনা-মঙ্গল” লিখিত হয় 3 * উহা বৈষ্ণব-দম'জে কবিত্ব পূর্ণ বলিয়া 
[ত হইলেও “ভাগবতেখ” মত সেক্ষপ প্রামাণিক বলিস! গৃহীত 
নাই । শুন! যায়, উভয় গ্রন্থ “মঙ্গল”-নামক বলিয়া বিরোধ 
ঘৃত ভয়) তখন বুন্বাবনদাপের মাতা নারাসণী দেবী স্বয়ং উনার 

সা করিয়া দেন; সম্ভবতঃ তিনি ব্রজবানী গোস্বামীদিগের 

গুনিযা 'নজ পুত্রের গ্রন্থকে “ভাগবত” আখ্য! দিতে বলেল, দেই 
ই উহ। চলিঠেছে। পরে উচাব শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া ল্য! লোচন দাঁসও 
গ্রন্থে চেতন্য-ভাগণ 5কার বলিয়! বৃন্দাবন দাপের বন্দনা কথিয়াছেন। 
লো-নের গ্রন্থ শীন্র শীত ব্র-মণ্ডলেব লোচন-পথবস্তী হইয়াছিল 

না সন্দেভ, কিন্তু যে কারণেই ছউক, বুন্দাবনের গ্রন্থ রচিত ভওয়। 

বুন্দাবনে গিকাছিল । '৬গোবিন্দ-মগুপে নিত্য বিকালে শ্রীমস্ভাগবত 
হইত) কিন্তু এই গ্রন্থ গেলে, কিছুদিন উহাই পঠিত হইয়া ভক্তের 
বরি আকরণ কারতেছিল। গ্রন্থ সমাপ্ত ভব মাও সকলে আক্ষেপ 

তে পাগিদেন, যে এইহ গ্রন্থে গ্রচৈতন্োব অন্তালাল" প্রকৃত ভাবে নাই, 

[চলে ষে লীলায় তাভার অবতা:তবু পুঢ়নাট্র প্রকটিত তহুয়াছিল, 
। বুন্দাবনপাস বর্ণনা করেন নাই । তখন বুন্দাবনবাসী ভক্তগণ সকলে 

') একবাক্যে কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামীকে বিশেষ ভাবে শ্রীচৈতন্য 

ভের এই শেষ লীলা! বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন । তখন কৃষ্ণ- 
পৰ্ককেশ বুদ্ধ ;+ তিনি গোধিন্দজীর মাল্য প্রসাদ এবং শ্রীজীব 

[ান-কো গ্রামবাসা কমলাকর দাসের গরুন সদাণন্দু দেবার গভে লোচনের 

| (১৫২৩ খৃবঃ) পূর্ণনাম ভ্রিলোচনদাঁস, উনি বৈদা জাত'য়। 

বর্ধমান-ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য বংশে চিকংসএবাবয়। ভগ্গীরখ কবিরাজের 

এবং সমন) দেবীর গতে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয় (১৫১৭ থঃ)।| তিনি ৬ বৎসর বয়সে 

ইন হওয়ার পর, নানা ভুঃখ কস শিক্ষালাভ ও জীবন-বাত্রা নির্বাহ করিয়া 



২৩২ শ্রীজীব গোস্বামী 

গোপালভট্ট, লোকনাথ, ভূগভ, যাদবাচাধ্য প্রভৃতি সকল গোস্থাঃ 
দিগের আশ্মবাদ গ্রহণ করিয়। কয়ে” বৎসরের বিপুল পরিশ্রমে অসাধা 

পাগ্ডিতোর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবি বঙ্গীয় বৈষ্ণব মতের গ্রন্থচুড়াম 

এই শ্ীচৈতন্য-চট্তামূত রচনা করেন। ১৫*৩ শকে (১৫৮১ ৭; 
এই বিরাট গ্রন্থের পচন! সমাপ্ ৩য় | * 

অকৃতদার সংধনা ভক্তরাপে বুন্দাবনে যান ও কাধাকুণ্ডে রবুনাপ দাস গোহ্বামার কৃপান 

রূুরেন | তিনিও মহাপ্রভৃক্ণে দেখেন নাউ । 

* এই গ্রন্থের কয়েকখানি প্রাচান প্রাতিলিলি ও মুদ্রিত পুতকে এই জোর 

আছে 2. 

“শাকে সিঙ্ধগ্সি বাণেন্দো শ্রীমদৃবৃন্দাবর্নাস্তরে 

শযোহাঁসত পঞ্চমাণং গ্রস্থোহয়ং পুর্ণ তাং গত: ৪” 
সিন্ধু-৭। অগ্রি-০৩; বাণ-৫) উন্€ু-১ ঈ৩রী" উহাতে ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ 

অব্দ হয়। কিন্ত এই শ্লোক থে বিশুদ্ধ নহে, তাহ? সহজে বুঝা যায়। উহাতে 

নান নাই, পক্ষ তিথি আছে; “শ্যোশ আছে, উহা হইতে শধাবারে বুঝয়া লইতে 

বিশেষতঃ এই তারিখের নঙ্গে অন্য ঘটনাবলার নময়ের সামঞ্জস্য থাকে ন!। খে 

উৎসবের তাঁরিখ ১৫০৪ শক. তাহা পরে ঘটযাছিল। এই গ্রন্থ সমাপ্তির অনেক 

ঞ্রীজ।ব « গোপাল ভটের তিরো ভাব হয়; কস্ত তাহা ১৫৩৭ শকের বনুপূর্বেব । ্  

দানেশ বাবু কিরূপে পেতর/র উৎসবাগত বৈষ্বাদগের উভতরীযে ১৫০৪৮ শক 

করিয়া দিয়া, ভাহার গ্রন্থের শগ্যপ্জ চারভানুতের রচনাকাল ১৫৩৭ শব বলিয়া নি 

কাঁরলেন। তাহা বুঝিতে পারা যায় না । “পঙ্গ হারা ও সাহিতা” ২য় সং ৩৩৪, *] 

(কস্তাবগুদ্ধ প্লোক্টি “.প্রমাবলাসে" গ্রন্থ এরধো (২৪শ) ৩০১ পৃ) দেওয়া 
এবং কবিরাজ গোশ্ামাব হস্ত লাখত খ্রস্থের যে প্রতিলিপি বস্ুপুরে বাগ 

কুক গৃহীত হইরা তথাক্ণার রাজবাটাতে রক্ষিত হউফ়াছিল। তাহাভেও এই দ্ধ 

আছে বঙ্িয়া অচাত বাবুর “গোপাল-শ্ট চরিত” দেখিতে পাউ 

“শাকেছগ্ঠি শিন্ুবাণেন্দে। জোষ্টে ধৃন্দাবনাত্তার | 

ক্র্ষোছ হাসিত পঞ্চমাং গ্রান্থাহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ৬" 



ব্রজমগ্লের কর্ত। ২৩৩ 

কুষ্দাসের গ্রন্থ কচিত হইলে পঠিত ও আলোচিত ২ইতে লাগিল; 

সিদ্ধান্তের একত্র সমাবেশে এবং পা'গুভ্যে এ গ্রন্থ অতুলনীয় । 

গৌড়দেশে উহার প্রচার কণা দরকার। মহাপ্রভুর আদেশে 

প ও সনাতন এবং উহার পশ্থানুসরণ করিয়। শ্রীজীব গোম্বামী যে ব 

'রসশান্ত্র রচনা! করিয়াছেন, তাকাও বঙ্গীঃ টৈষ্ঃব সহাঁজে প্রচারিত 

তে ন! পারিলে মভা প্রভূর আন্দশের প্রকৃত মগযাদা রক্ষা করা হয় না। 
্ত তীবের চিস্ত; ভইল, কিন্তু সে চিনা অপ্রিক সময় ক?িতে হইল না, 
হ।নবাস তথন বুন্দাবনে প্রধান অভিনেতা । 1৩নি যেরূপ ভক্ত, 

ত এবং বাধ্যক্ষম ও প্রতিপভিশালী, তাহাতে শুউজীব বুঝিলেন, 

ধলি কুয়া গিয়া বঙ্গবদেশে তাহার প্রচ'র কাধা সুসম্পন্ন করিবার 

ুক্ত পা: ই ভ্রীনিবাস ! ' তৎক্ষণাৎ তিনি একপা। গোপালভ্ট গোন্বামীকে 

লেন, এবং ব্যবস্থা করিলেন । শুধু তাহাই নহে, নকল ভঞ্ঞ'গণকে 

ীব নিভ » ৰ ড়া বাখিলেন, শ্রানবাপ যখন এই প্রচার কারোর 

' পাত্র, তখন স্থযোগ মত সকলেই যেন এক বাক্যে শ্ুনিবানকে 

থা বলেন, তিনি এই দ্বিভয যুগে বজদেশে মহাপ্রভুর স্থান অধিকার 

"বন আ্টজীবের এই সাধু প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইয়। রহিলেন। 
এসময়ে শ্রনিবাস তাহার নুহন সুহাদ্ নবোত্তদ ও শ্যানানন্দকে 

। ৫০৩ শাক ( ১৫৮১ খু) জৈোষ্ঠ মাসে কৃষ্ণ সায় পকম। [তাধযুক্ত রাববারে 

নেই গ্রস্ত সনাপ্ত হয। জোতিষদতে গণনাদ্বার। এই কোক বিশুদ্ধ বলিষা 

গন্ন হইয়াছে । হতরাং এই তারিখ আদর! ধরতে পার, অন্য ঘটনার সঙ্গে 

|ঝোন অপামগ্ুস্ত হয় না! 

টন্পন কৃত “কর্ণানন্দ” ১৬০৭ খু আক রচিত হয়। ভহাতে প্রেমবিলামের 

[আছে | প্রেদঁবলাসের রচনাকাল ১৫২২ শক বা ১৬০০ খুঃ। এজ প্রম- 
যখন চারতামতের কথা আছে, তখন সে খু ১৬০০ খু অন্ধে পুবেধ রাচত, 

[তি সন্দেহ নাই । 
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লইব1 বুন্দাবনের পূর্বলীলার রলাম্বাদ করিতেছিলেন ; কথনও চো 

কখনও সখীসেবা, ভোজন'বলাস প্রভৃতি অভিনয় করিব ভক্তবুদী 

পাগল করিয়া ভুলিতে ছিলেন ; কখনও বমুনাতটে, কোনদিন গোর্ব 

”1 বাধাকুণ্ততীরে, কখনও বা নন্দগ্রাম, জাৰট বা বর্ষাণে, ত্াগ 

যে ক্রীড়াকৌতকে বিষ্বণ থাকিতেন, তাহা বর্ণনা করা যায় ৭: 

এমন সময়ে একদিন অপ্রাহে ৬গোবিন্মমন্দিরে যখন সকল ভক্ত 
ভাগবত-কথা শুনিবার জন্ত সমব্তে, তখন সকল গোস্বামীর নৈর্বাস 

বাণী শুনিবাসের উপর পড়িল, সকলে তাহাদের তিনজনকে ডাক 

অন্রোধ করিলেন, তাহারা শ্রীম্ব গৌড়দেশে গিয়।, গ্রন্থ ও ধর্ম 

করুন। অমনি আ্গোবিন্দের কণ্ঠের পুষ্পমা্জা অকন্মাৎ ছি'ড়িতা ' 

পুক্তারী উহ! প্রপাদ $লা আনিয়া! দশ্রুনেতরে স্বলমক্কে শ্নিবাদের 

পাইয়া দিলেন। ইহার উপর আর কি কথা আছে? শ্রী'নবার 

কান্দিয়া আকুল, বৃন্দাবন ত্যাণ করাও কষ্ট, অপচ গুরুজনের আদ 

প্রনগুরু মহা প্রভূর ইচ্ছা) সকলে মনে পড়িল; অবশেষে তিনি ' 

হইলেন । স্থিরীকৃভত হহ্, নরোতিন ও শ্যামানন্দ সঙ্গে যাইবে 

তাভাদের গুরুদেবেরাও অনুমতি দিলেন । শ্রীজীবের স্থব্যবস্থত র্ 

কার্য পরিণত হইবার মত হহল।: 

কল্পনা স্থির 5ইল বটে, কিন আবশ্তুক আয়োজন করিবেন ৫ 

সে বিষয়ে কাঠারও কোন দ্বিমত হিল ন।। শ্ীজাব যে আয়ো্জ 

কী, তাহা সকলে জানিততেন এবং তিনিই এপর্যন্ত সকল চক্র 

নিকট প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটি গুছাইয়া তুলিয়াছেন। 
কলকাটি তাঠার ভাতে, বাঠিরেও তিনিই ব্যবস্থাপক । 

ব্য়সাধ্য এবং লোকজনও চাই। আ্রীজীব মথুরা! ও আগ্রা 
কর়েকক্ছুন ধনী মহাজনকে ডাকাইলেন ; উহার! তাহার অনুরক্ত € 
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[র আদেশ পালন করিবার জগ্ত সঙত ইচ্ছুক, কিন্ শুজীব কোন 

রগ দিতেন না। কারণ তিনি নিম্পৃ, নিজের জন্ত কিছুই 

নি করেন না। এইবার সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের কর্তব্য__সাধারণের 
[| স্থৃতরাং উহাদের সাহাষা চাহিতে, তাতাদ্দিগকে কৃভার্থ করিতে 

করিলেন না! , ভাহাদ্দের সাহাযো রাজধানী হইতে রাজপত্র 

1 হইল, টহাতে বৃন্দাবন হইতে যাজপুর পর্যযস্থ ঝাড়িখণ্ডের পথে 

নার রাজাদেশ লেখা ছিল। তিনজন মহাজন সমস্ত বানভার 

ন্দে বহন করিতে সম্মত হইলেন স্থির হইল, একখানি গরুর 

তে গ্রন্থগুলি যাইবে, অন্যথানিতে শ্রা'নবাস, নবোত্বম ও শ্যামানন্ন 

বেন।” দশক্ষন অস্ত্রধারী হিন্দু তঠাহারের সঙ্গে প্রহরী স্বরূপ 

হবে। গাড়োয়ান চইজন ধরিয়। সর্ধসমেত লোক নংগ্যা হইল 

জন, তাঠাদের পথের সমস্ত ব্যয়ের টাক] পর্যাপ্ত পরিমাণে সঙ্গে দিবার 
1 হইল : 

স্ব অনেকগুলি; সনাতন, রূপ ও জীবের গ্রন্থ-সমূভ; কবিরাঞ্জ 

মীর এশুটচৈতন্যচরিতামৃত এবং অনাভক্তগণের গ্রন্থরাজি__-সব 

: পৃথক বাদ্ধিয়া তাস্থভার চারিটি হইল; একটি কাষ্ঠের সম্পুট ব 

চ গ্রস্ত? করাইয়। শ্রীজীব তন্মধৌ সযত্রে গ্রন্থ ভারগুলি সাজাইয় 

রা সর্বজন সমক্ষে কুলুপ দ্রিলেন এবং জলবুষ্টির ভয়ে সিম্ুকটি 

করিয়। মোমজাম! দয়া সমাবৃ্ত খরিলেন । * 

নাইবার শুভাদন স্থির ভইয়ািল_-অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী 
তে। সে দিন প্রাতঃকালে "৪টি বলদসহ ঢুইথানি গাড়ী ও 
জিন আসিয়! পৌছিল। অনেক লোকে ধরিয়া সিন্ধুকটি একখানি 

উপর ৯উঠাইয়। ঠিক মত বাধিয়া রাখিলেন এবং গাড়ীথানি 

তক্তিরত্কাকর, বষ্ঠ, ৪৮৬-৭ পৃঃ, 
৬ 

প্রেম-বিলাস, ১৩শ., ৯৩-৯১ পৃঃ । 



২৩ জ্ীজীব গোস্বামী 
সস সি পাস এজি পরি পি 

€ 

শগোবিন্দ মন্দিরের সন্মথে আনা হইল। তৎপুর্বেই গো ামী প্র 
এবং বৃন্দাবনধাসী বৈষ্ণব ভক্তের নকলে আলিয়া! তথায় উপনি 

হইয়াছিলেন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ ভূগর্ভ, রাঘবপঞ্ধি 

যাদবাচার্ধ্য, পরমানন্দ ভট্টরাচাষা, মবৃপগ্ডিত, কৃষান কবিরাজ, নি 

হরিদাস, পুগুরীকাক্ষ প্রভৃতি নকলেই আদিলেন, সর্বত্র সাড়া পর 

ছিল, বুন্দাবন ভাঙ্গিয় ভাক্তেরা ম:সিয়! জুটিলেন। উ্গোবিন্দের আশীয 

এহণ করা হইল। কুঞ্জ কুষ্ €বে শেষে গাড়ী চালাইবার জা? 

হইল; পজঃনেত্রে ভক্তগণ সকলে পশ্চাতে পশ্চাতে অনেক 

চলিলেন। শ্নখাস, নরোত্বম ও শ্ামানন্দ বন্থ বৎসর বুন্দাবনে থা! 
চাঁরত্রগুণে এমন ভাবে সকলের প্রাণের ধন*হুইয়াহিলেন, তঁচ্ছাগ 

বিদায় দিবার ক?ণে কেহই অশ্রপম্বরণ কপিতে পারিলেন ন|। 

গাড়ী বৃন্দাবন ছাড়িয়া নথুব্রার দিকে টলিল। পথের পাশেন 

সমর স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইয়া শোভাযাত্রা দেখিতে লাগি । শ্রডা 

উৎ্সাভের অবধি না$;) তিনি, রাঘবপপ্িত ও কৃষ্জদান কা 

প্রভাতি কষ্েকজনে মুর পর্যাস্ত সঙ্গে অপিপেন, এবং সমপ্ত 
কুঝ্চকথা-রদে অতিবাহিত কাঁ'লেন। প্রভাতে মথুরা ছািয়াও ক] 

দূর পর্যস্ত দিয় সকলে শ£স্পর বদার় লইগেন। ভরের অর 

পাতে রাঃপথের ধুলি সিক্ত হইল, সে চৃষ্ঠ বর্ণনা করা বা? ৭] 

আমাদের এই কঠোরতার যুগে তাহা ধারণ। করা সহজ নছে। 

কিরূপে ভক্তপ্রস্রথণ তুলা অনর্গল দ্ধ, তাহ! সেই যুগের ভব 

দেধাইরা গিয়াছেন।” শুশুচিন্তা ও *উদ্বেগ লহয়া একটা প্রধান রর 

সাদিত হইতে চলিল বলয় আত্ম প্রসাদ লয়, জতীব অথ তৎ 

বুন্বাবনে ফাগলেন। ৃ 
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গোঁ্বা মগণের হধো সকলে 'সাধাএণ পণ্ডিত টিলেন, তবুও 
কথা নঃলন্দেহে বশ বাইতে পারে, উহাদের মধ্য সর্বকনিঠ 
জব পাগ্ডতো সকলের ঝড় । একে তিনি আধা, নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী, 
ক্ষ বুদ্ধিশাণী ও অশান্ত মেধাবা; তাহ।তে শৈপৰ হই বিদ্যালাভের 

নেঠিণী পঠিত সা£৩ সকণ সুযোগও জুটিরাছিল! এেষ্ঠতাত 
গিব শক্ত ও ত্যগের মভিমা তশাকে সংসার হহতে শাস্ত্রের দিকে 

লসাভিল। স্বগৃভে ও কাশাতে উপযুক্ত অধা-বকের নিকট 
তমত শিক্ষালাতেব পর, তিনি বুন্দাবনে আসয়া গোস্বামীবৃন্দের 
লকেই শিক্ষা এরুূপে প্াইয়াছিলেস'. জোষ্টতাও সন[তনেপ 
৩৩5 ও দক্ষাণ্ড রূপের কাৰহ্ তান পৈতৃ্ সম্পত্তির দশ ল!ভ 
এন। এক্তি-শাস্ত্র শুধু অধাক়্ন করার সুযোগ নহে, জেষ্ঠতাত 'দগের 
থনাকালে নাশ! ভাবে সাভাযা করিতে শিয্পা শার নাড়ী-নক্ষত্র 
মিলকবৎ তাহাব কর্াযত্ত হইয়া গিয়াছিল ; বৈজ্ঞানিক ক্ছশালার মত 
র ক্ষেত্র উহাদের ক্ষিপ্র প্রয়োগ ও দিদ্ধান্ত স্থাপন৷ তাচার শ্বভাব 
হইয়াচিল। এজন পুতন গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা অন্দর গ্রন্থের ভাষ্য 

টীকাটিপ্পনী রচনায় তাঠার আঅধিকতএ প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। 
তীয় মন/মা স্কগণের নিতা সংসর্গে থাকায় স্বভাবতঃই তীহারু 

পর পরি বহুব্স্তার লা করিয়াছিল। রাশি রাশ শাস্তগ্রস্থ 
 শয্যাসনের চতুঃপার্ে স্তপীক্কত, ইতগতঃ বিক্ষিপ্ত বা উন্মুক্ত 
টয়া, কখনও পাঠ বা সন্ধানে রজ্গ্ত, কখনও অধাপন বা গ্রস্থরচনার 
তাহার সাংসারিক তৈজস পত্রের মত হইয়া পিম্বাছিল, আর 
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বুন্দাবনের মত পুণ্যধামে বাস করিয়া, সাধকের মত পৃতচরিত্রে 

বিচিত্র শাস্ত্র-চচ্চা্ তিনি নিষুক্ত ছিলেন--৬* বৎসর কাল, 

জাবনের ্রীকাস্তিক সাধনায় তাহার প্রণীত, সঙ্কলিত বা ব্যাথ 

গ্রশ্থরাজির সংখা অনেক হইয়াছিল । উহার সকল পরিচয় এ 

আামর! জানি ন1) প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে যাহার নামের সন্ধান ' 
য়াছি হয়তঃ চক্ষুতে তাহ! দেখিবার সুযোগ হয় নাই ; অনেক গ্রন্থ ঞ্চ 

মুন্ুত হয় নাই, বা কখনও কোথায়ও হইয়া! থাকিলে এখন! 

হইয়াছে । যাহা বা পাওয়া যায়, তাভার তত্বোন্ধার করা, 

গ্রন্থের সন্ধান করা বহু পণ্ডিতেরই গঞ্খীর বাঠিরে, আমাদের যঃ 

ত কথাই নাই । তবুও ধাহাব্র সমস্ত জীবনতাহ গ্রস্থ-সঙ্কলনে থা 

তাহার জীবন-কথা বলতে গা ভাহার শ্রস্থরাশির কোনরীপ এ 
পরিচয় না দিলে চলে না । সম্ভবমত সক্ষেপে উচাবুই চেষ্টা কারতেছি।| 

“শ্জীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিধি ৬৮ ইহাই বলিয়া ভক্তির 

শ্রীজীবের নিজরুত এহ গ্রন্থ-ভালিকা উদ্ধ 5 হইয্বাছে ২ 

“ভ্রীমন্থভ পুক্র-শরাবস্ত ক্কতিষ,দ্ততে । 

শবানুশাসনং নায় হরিনামামৃতং তথ 

তৎস্ত্র মালিক৷ তত্র প্রযুক্ধে ধাতুসংগ্রহঃ | 

কৃষণার্চা্দী পিক সুক্মা গোপালবিরুদাবলী ॥ 

রসামৃতশ্চ শেবশ্চ শ্রীমাধব মহোৎসবঃ। 

সন্বল্প-কল্পবৃক্ষে। যশ্চম্পুাবার্থ হুচকঃ॥ 

টাকা গোপালভাপন্যাঃ সংহিতান্নাশ্চ বরক্ষণঃ। 

রসামৃতক্টোজ্জলন্ড যৌগসার-স্তবন্ত চ ॥ 

তথ চাগ্রিপুরাণস্থ,গায়ত্রী-বিবৃতিরূপি । 

শক্ৃষ্ণপদচিহ্ানাং পান্মোক্জানামখাপি চ ॥ 



এ এশার. পপ ০ পপ পপ 

পাশা আপা সরস ১০ আপস এন পি | পিল তে 

লক্ষমীবিশেধরূপা য! শ্রীমদবুন্নাবনেশ্বরী । 
তম্তা করপদস্ত'নাং চিহ্নানাঞ্চ সমজতিঃ ॥ 

পূর্ব্বোত্তরতয়া চস্পৃদ্ধমী য' চ ত্রয়ী ত্র 
সন্দর্ভাঃ সপ্রবিখাতাঃ শ্ীমস্তাগবতশ্ত বৈ॥ 
তত্বাথ্যো ভগবংসধজ্ঞঃ পরমাস্মাস্ত এব চ। 

কৃষ্ণভক্তিপ্লী(তিসংজ্ঞাঃ ক্রমাধ্যসপ্তমঃ স্ৃতঃ ॥ 

সন্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ং। 

হস্তামলক বদ্যেষু সম্ভিরাদৈ প্রকাশিতম্ ॥ ইত্যাদয়ং । 
এই তালিকার তাৎপর্যা ভইতে শ্রী্গীবের গ্রশ্বাবলীকে এইভাবে 

ণিনি ভ্ করিতে পারি ॥ 

ল্য হস ভাজ । 

(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) হ্ষত্রমাঙ্গিকা, 

।) ধাতৃনংগ্রহ | 

হনহুগ্রাহ শু সু শ গস? | 

) কুষ্তার্চাদীপিকা, (৫) গোপালবিরুদযাবলী, (৬) শ্রীমাধব- 

নব, (৭) শ্রীসঙ্কর-করবৃক্ষ, (৮) ভাবার্ঘচম্পু, (৯) রসামৃত 
(১০) পদ্ম-পুরাপোক্ত গ্রীক পদ চিহ্ন, এবং (১১) শ্রীরাধিকার 

পদ্ম-চিন্ত ) 

লীন) গ্রন্থ । 
২) জ্ীগোপালচস্পু ( পুর্ব্ব ও উত্তর ভাগ ) 

ীব্ব51 গ্রন্থ 
ক রদ্ষদংহিতার টাকা, ১৪। গোপাল ত তাপনী উপনিষদ্দের টীকা, 

) ভঙ্তিরসামৃত সিদ্ধুর (মদন) টাকা, (৯৩) উজ্জ্বল 
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নীদমণির (লোচন-রে'চনী ) টীকাও (১৭) যোগনলারস্তধের 

এবং ০১৮) আগ্িপুব পোক্ত হগারজীবিবৃতি বা ভাষ্য 1* 

ভলল্দভ্ড জা গান গ্স্ 
(১৯-২৪)৩ত্ব সন্দভ, ভগবৎ সন্দর্ভ, পরমাত্ম সন্দর্ত, শ্রী 

ভক্তি সন্দ5 * গীতি সন্দর্ভ নামক ফট. দন্দভ এবং (২৫) "ভ্রম 

নামক সমগ্র তাগবতের টকা । ” 

হ$1] বাতা শ্রাজীবেধ অ'র্ও অ:নক গ্রন্থ ছিল, তাণিকা৭। 

“ইত্যাদয়ঃ কথায় উঠা বুঝা যায়। এই তাপিকার বঠিভুতি হজ 

সার গ্রন্থের নাম--“সর্বসপ্বাপনা”। শবে উভাকে পৃথক্ গর 

বলিয়া প্রণম চগ্টি সন্দভের অন্ুদণখণ বা প্রপুত্তি বলিলেই চা) 
এইজন্য বোধ হয় তাংলতার উহার নাম না€। সন্দভ গুপি প্রণাঃ 

পর গ্রন্থকার উন্ভাব প্রথম চাঁধ্খানির মধো যে মে গলে শা গর 

ও সিদ্ধান্ত সমুভ অপম্পূর্ণ বিয়া ননে কাপয়াছেন, বং আনার 

তর্কবিচারেত্র উত্তরে যে পব পাস্ত্রপ্রমাণ নুন ভাবে দদ্ধত ক] 
নিজ মত দৃঢ়ীভূত কাঃয়াহিলেন, তাঙাহ এক সন্বসন্থাপনা নানক । 

'বচার গ্রন্থ-ক সমল 2 পাবকাছে ৮1 

পাপী? পপ শী 

গ্গ শীজ।বকুত “ক্রননাদভিগ শাবক সমগ্রহাশবচহর চারা এই শ্রেণতে ড় 

ডাচ ূ [-স্ত উহ] নন্দ: তব সশহ্গত বাপয়া ।শস্বে প্রদদও হইল ৃ 

বৃ নপ্প্রতি “দাহ -পাহদাণ হইতে এষ্টী ভব নলা।রএহ এক নার 

শরেণ প্রণাশিত হইয়াদছ। উহার সম্পাদন কালে বৈধব সাংহতোর, 

পাত মঅশে৭ আক্তিভদ্টির আমুত্ত রসিকঞোহন [িধ্যাক্রমণ আহাদয় (বাব! 

রচনায়, শান্ত্রোদ্ধারে ও অনুবাদে এস আক্র-খন্থনমুহের প্রকৃতি সহান গু 

করিতে গিয়! যে অনাধাপণ পাওিতা, বিপুল পারশ্রম, অবারসাষ, সাত, 

ও গবেষণার প্রচুর পরিচয় দিফাছেন। তাহ! আধুনিক যুগে একা সত ছুললভি। 



গ্রস্থ-সঙ্কলন ২৪১ 

এই তালকায় আঞ্জীবের “লঘুতোষণীর”ও উল্লেখ নাই। শ্রীল- 
নাতন গোম্বামী শ্রীমস্তাগবতের কেবল মাত্র দশম স্ব্ধ বা শ্রীকৃষ 
মগের “বৈষ্ঞব-তোধষণী” নামক অপূর্ব বিস্তৃত টীকা করেন। 
গার কথা পুর্বে বলিয্বাছি (১২১ পূঃ)। সনাতনের নিজ আদেশ 
মে শ্রীজীব এ টীকার সংক্ষেপ করিয়া আরও সরল ভাবাম্্, বহুবৎসর 
র (১৫০০ শকে )ষে টাক সমাপ্ত করেন, তাহাই লঘুতোষনী নামে 
£চিত, কারণ উচ্থা হইতে বিশেষ করিবার জনা সনাতনের টাকার 
ন রাখা তইয়াছিল, “বুহৎ বৈষ্ণব-তোধষণী ।৮ লঘুতোষণীকে শ্রীজীব 
গ্রন্-তা লকায় গান দেন নাই, অথচ এই এস্থেই সনাতনের বংশ- 
[রণ প্রদত্ত হইয়াছে । উহ হইতেই জানিতে পাৰি, উচার' কত 
শর্ত 5 ব্রাহ্মণ, নতুবা পাষগ্ডারা তাভাদিগকে বর্ণান্তরীয় বা! শ্লেচ্ছ 
য়' উড়াইয়। দিত | 

স্বালিকাতুক্ত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে শ্রীজীব কৃত “হরিনাযামূত ব্যাকরণ” 
খানি পু অদ্ভূত গ্রস্থ। গয়্াধামে বৈষ্ণব-দীক্ষার পর নবদীপে 
রয়: গিয়া শ্রীগৌণাঙ্গ যে ভাবে কিছুদিন ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ 
ইয়াছলেন, ব্যাকরণের সুত্রব্যাখ্যাকালে যে ভাবে সঙ্গে সঙ্গে 
টীশলে তক্তিতত্ব শিক্ষা দিক্লা ছিলেন, শ্রা্মীব কল্পনাবলে দেই ভাবে 
নুশানন সংগ্রন্কালে ভবিনামামূত প্রচার করিয়াছেন। স্ুত্রমালিক] 
তু সংগ্রং--এই বাঁকরণেরই অঙ্গীভূত। 
সংগ্রহ ও স্তবগ্রস্থগুলি অধিকাংশই একাশিত হয় নাই। টীকা 
গুণি মলওস্থের স'হত মুদ্রত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্ররূপকৃত রসামৃত- 
ও টজ্জল নীলমণির টীকার* কথা! বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। 

টা মূলবিষয়কে নবালোকে উড়াসিত করিয়াছে । লীলাগ্রন্থমধ্যে 
[লি ম্পু শ্রীগীবের শেষসীবনের খিবাউ গ্রন্থ । গদাপদাময় কাব্য- 

টি 



২৪২ জীজীব গোস্বামী 
পলি পতি পাটি ছি * চিত তি উতসিপা পসি ও চর সি পাস পদটি লী পাস পি পাস সি ছিলীসি সি এ পনি লাস পি পাটি লা সিল দি পাস পাটি এপি লাস লি এলাছি রসি তানি পাস পাত পাস পপ আপি 

তরস্থকে চম্পুবলে। গোপাল চম্পু পুর্ব ও উত্তর ভেদে দুখ 1 ২; 
ইঠাত্র পুর্বাদ্ধী ১৫০৩ শকের পূর্ব চিত *ইয়। শীনিবাসের লগ 

সকল গ্রন্থ বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল, তত্নহ সন্পুটের মধ্যে 'দগ। 
ইত্তবভাগ ১৫১৭ শকে ১৫৮৮ খুঃ) সমাপ্ত ভইয়া পরে শর? 

নি+ট প্রেরিত ও বঙ্গে প্রচারিত হয় । ভাগবতের দশম স্বন্ধে চে 

রুষ্ণলীলাবর্নই এই এন্থের মুখা বিষয় । উঠার, প্রথম বত ক 

বাজান লা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার বজলীহ1 জমানুনাধে এব ওহ 
স্ব 

জখীভুত হদয়ের ভাবাবেশে বর্ণিত ভইসাছে। ক্ুঞ্দান কাজ £ 
হাঙ্গ সঙ্গদ্ধে বলিয়াছেন 272 

“গেপাল চম্পু নামে গ্রন্থ মহাশুব। 

নিহযলীলা স্থাপন আছে ব্রুস পুব ॥ 
সু চিনি ৮ ক্রেতা রা খী তি ০ 

হভা২,৬১,, করবিবাজ গোস্বামী সব্বাত্োে আজীবেল ভাগবহিহদাশ 

স্ুতিন্তুৎ ভক্িসিন্াস্ত ট্ষফক গ্রন্থের সমুল্লেখ কর্টিইছেন, 
পা পক ০ম তর শিস লি, সা ০৬৮ পা পরি ১০ নদ 

নয সরু ভাতা হাতার প্রস্থ জজ লাভ হাক্কাতিক ৭৭ 
৬৭ 

2258 নে রি এপ শি ক -.7855258 
হালু আগা নলের লব পিরাও কাতিল্ন্য, ভা তত জাতক জিতল 

পা টা ৮০৭ পঃ 

সে এ 2 পচ + ১৮৫ ১৯18 কনর পাশ শি খ ং 
পলা ক্গুপে প্রেত ক্ালিকাতিতি । আভ শত ভাস্কনালার আরা 5 

এত / 
লাল হশহরিজ মে নত ৃ ্ 

সি চে ০ ০ শপ এস পুষ্ট & ৪ পা শা ৪: 

পেরু নাটক ব্ঢাবি বরিলাদজেন | চন কা 22 
পার শি গু সি 

যেন লুলবেনে বছিয়ুা! গ্রন্থরচনা দ্বারা বৈষ্ব-মাড আগ্রা) 29 এ 
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জন্য এই গ্রন্থ রচন। করিতে প্রবৃভ করান৭ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ, 

গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রমন্মধবা চার্ষ্য ভ্ীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব 
গণের গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়! এই সকল সন্দর্ভ রচনা করিতেছি 

কিন্ত তাহার বিচারফল সমূহ কতক ক্রনাগ্রসারে বর্ণিত হইয়াছিল । 

কতক বিপর্যস্ত ভাবে ছিল; কতক নত অন্য বারা থঙ্ডিত হইতেনি 

খ্িজন্য শ্রীজীব সেগুলি পুনরায় পর্ব্যাজোচনা করতঃ শাস্তানথুশাসন। 

মত স্থাপন করিনা বিষক়াদির যথাষণ সন্নিবেশ পূর্বক পরায় 

লখিয়্াছিলেন । দৈন্ত-নগ্ডিত গ্রন্থকার নিজকে জীবক বা! ক্ষুদ্রজীব খা 

পরিচয় নিয়াছেন । এখানে জীব শব্দের দুই অর্থ ই হয়। 

সন্দর্ভ গুলি প্রধানতঃ ছয়টী তন, ভগবত, পরমাত্মা, এর 
ভক্তি ও গীতি । এইজনা ইঠািগকে' ষট সন্দভ বলো ২ 

সিদ্ধাস্তানুসারে শ্রীজীব পরে সমগ্র শ্রীমস্তাগবতের থে “জরুমসন্দউ* 
বিখ্যাত টাক বচন! করেন, তাহা লহয়া! “সন্দভাঃ৮ সপ্প্রবিখ্যাভাঃ। 

সপ্ুসন্দর্ভই শ্রীমন্ডাগবতের তন্বব্যাথা স্থরূপ, এজন্য ইনাপিগকে একতা 
“ভাগবত সন্দত* বলে । শান্্রমতে সন্দভ শবের পারিভাষিক অগ এই! 

যাহাতে গুঢ অর্থের প্রকাশ হয়, উক্তির সারবস্তা থাকে ৪1 

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপার্দত হয়, যাহাতে নান! অর্থের সমাবেশ ও জ্ঞানের 

বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই সন্দর্ভ বলে। 
এইদূপ কোন সনদ রচনাকালে গ্রস্থকার্গণ শ্রোতৃবর্গের রুচি উং 

নের জন্য গ্রন্থের অন্ুবন্ধ নির্দেশ করেন । ইহাতে চারিটি প্রন্ 

ব্যয়, সম্বন্ধ, অভিধেয ও প্রয়ো্ন। সপ্তসন্দভে ভগবান শ্ররুষ্ণই 
১১ ৮ শপ পপি শা শোতে চর সা শীট সি সপগাল স- স্াপীি স্পা আপ ০ এপিপপাপপীপতপপাশত শাশিপ শি 

*. গুঢার্থন্ত প্রবশশ্চসারোকিত শ্রেন তা তথ।। 

নানার্ঘব হ* বেদাত্বহ নল ৬ কথাতে বুধে; ॥” 

শরনদ্বলদেববিদ্যাড়ুনণ এই পারিভাধিকঅথ গ্রহণ করেন । 
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র সহিত গ্রন্থের বাচ্য বাচকত সন্বন্ধ,-অর্থাৎ তি'নই বাচ্য বা বর্ণনীয় 

এবং গ্রন্থ তাহারই ব'চক ব' মাহাত্মজ্ঞাপক। শ্রবণ-কীর্ভনাদি ভজন 

রণই গ্রন্থের অভিধেয় বা প্রতপাদ্দা এব* প্রেম প্রয়োজন বা শেষ 

পদার্থ । এই প্রপর্গ গুলির প্রতি লক্ষা রাখিয়াই শ্রীঞ্জবের সন্দর্ভগুলি 
গত ভইয়াছে। এক্ষণে দেখা বউক, এই সন্দ্ভ গুলির মুখ্য প্রতিপাদা 

[গুল কিকি। 

বেদার্থ নির্ণায়ক ইতিহাস পুরাণাশি লইয়াই পরমার্থ বিচার কর! উচিত | 

ক পুরাণের যধো শরমন্তাগবতহ সবযশ্রেন্ঠ। উভাই হঙ্গস্ত্রের ভাষ্ম্বরূপ 
নাগ্রন্থ কার ব্রন্মহ্ুত্রের প্রথকৃ ভাষারচনা নিজ্পয়োভন মনে করিয়া 

্াগবস্েরই ভাষাম্বরূপ সম্ুসন্দভ প্রণয়ন করেন। ভন্মদ্যে তন্নন্দভে 

ভাগবতের শ্রেগুত্ব প্রতিপন্ন করিয়া পৰে প্রাচীল আচাধ্যগণের বনুমতের 

্ পূর্বক জীব ও ঈত্বরের মন্বন্ধ স্কাপন করা হইয়াছে। ঈশ্বর মায়ার 
জীব মায়। দ্ব'ব্রা মোভিত ) পরমেশ্বরের সাংন-ভক্কি বা ভজনই 

মায়ার 'নধারক এবং তি'দই পরুম প্রেষের পাত্র । এই পরমেশ্বরই 

ন শ্রুরুষ-_'কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বসং1”  তত্বপন্দর্ভে পামান্যাকারে 

হই তত্ব নিরূপিত হইয়াছে ।৯ 

তীয় বা ভগবৎ-সন্দর্ভে ব্রহ্ম ও ভগবানেব্র স্বব্ূপ নিণীত হইয়াছে। 

সঙ্গে ভগবানের আবির্ভাব হইতে পারে কিনা, বৈকগ কাহাকে বলে, 
গ্ুহের নিত্যত্ব ও পূর্ণত্ব 'কিরূপ,-এই সঞ্ল বিষয় আলোচিত 

| ৩য় বা পরমাত্মসন্দভে ভ্ীভগবানের লীলার প্রয়োজনীয্ত। 

রত হইয়াছে । এর্গব। শকৃষ্ণন্দভে “কৃত ভগবান স্বয়ং এই 

 তন্ব-সন্দর্ডে বলদেব বিদাড়বণ। ও অদ্বৈভব শীয় রাধামোহন গোম্বামি 

টাকা আছে। এই দুইটি টাকা ও শ্রী:নভাখকপ ত্রক্মচারীর অনুবাদ 

খন্থের,ণকটি হন্দর শুদ্ধ সংক্ষরণ প্রকাশিত হউয়! বিতরিত হইয়াছে । 
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টি সস মতই দুট়ভাখে প্রভষিভ হইছে । তিনি অংশপহ বা বলদেবের 
অবতীর্ণ হইয়া গোলৎ্লীলা করিয়/ছিলেন, বৃন্দাবনই গোলক বা 
নিত্যশীলার ক্ষেত্র, গে।শগণ ত ভার নিতা পরিকর, 4 তব 

শীপ্রাপিকার পলো ইকর্ষ_ইিহাই প্রতিপন্গ হইরাছে । এই চারি 

অনুবন্ধে উল্লিশিভ মনন্ধতত বাশাতি হইল এবং চে যে ছয় 

চাকা সুপ্রাচতিত হইল এস্র চা্রিদনদভিরই আলোচয ধতেল্।। 

না অতিরিক্ত শাদ চযাণাদির ম 
বস জে ক ০ ₹০ শু পিসি ৯৮৮৪ +.. (শিস ও ৮ সত ৩, 

ধাম *ক্ডে খ। আক্তিপন্দডে + উক্তি হয ডগবাশ প্রা লিঃ 

চাচাত (1 প্র! গ্ীঞ ৭ না হত . তা »্িপেল | প্রতি 

বিচার কতিম্বাছেন ৮ এই ভিক্জির লগ কির তাহা প্রা *উত 

উক্ষিনোগের কেকউটজ [কিল তত বপিারেনা। শ্ীকপ পোদ 

ভক্তিরদায়ভপিন্গ * ঈঃধনত ভাবি এ পেহভেতর ভর্জির তিনটি ০ 

৬ 

জন করা, অনল্চ্টিনিবত্ি। নি 1 ক, আসা্তি 2 জাবি হী 
৩৬৭ 4 ০551-4 ৯ সাও ভিত 

নস টা হি ০১ পি, ধা ও পর ৩ ১ পি এ ০০ শা & 
শ্ক্কাযন্ুল 1] ডান তাত তড সাশানাত মেহ প্রেমরঠ আ্বন্জুগ 

+ ৮ ২, এন 
করিম্রাডেন । রা ৫ পসাহশে হপগ্রমলক্ষণ। কুকির ভব! 

ভা কিট এ তি ৫ প্রানি টি রি 
টা ক ন্ ২ ্ 

৬ যর রি 

হিপ ৪ তক শুতে আব শা কুশালা] পণ ভাকুতডেদ বিচ তত তং 

চি 
এল লি টি 25272 -- 52725585285 5 

রর চপ & চিন ব্জ লরি ্ শস, 2, কা ডি না রে য় জজ ৯ %: 

জি ₹ তাত পা ৭. 5১ ক ডুনি। শু * টি টানি ৫ 

হান্ণাবা? প9ি2ব ক ্্ 2 £112-2-445-78545 

পনি রা ৫ চে 
হী 

নব ঘা 

এ শঙা খু লেজ চিপিন লা শু ত তা নন ঞ& ৮০০ দি লা 16-2৮৭-4 

হল 1 পচা কা লা স্কিস স পপ 1 

বাগ অস্ত ভগবত বব্ন বাতির হয 



তে স্তরে ভক্তি যখন প্রেমে পৌছায়, তখন অন্তরে বাহিরে ভগবদগ্রভব 
-চাবহ নাম সাক্ষাৎকার । সেই ভগবদনুভবময় প্রেম আঁনন্দ-:ক্ুপ 

ম জানন্দ ভা তইলে। 

পভিস্কতে হদয় গ্রশ্থিন্টিহিজে নব্বনংনয়াঃ | 

্ীয়ণ্ডে চাশ্য কন্মানণ ৮ এবাজবনাস্ববে |০৯ 

মত খল সকল অহঙ্কার ধ্বংস তয় কল লং টি 

44 »কলকশ্ুক্ষয় গ্রাপ্থু ভর | গাম [ছাগনত বলিতিলে 

পহমাননে ভগবান বাণ্রধেবে চিগ্ুগ্রসন্নকাবিনী "উক্তি ৬ হ 

এদ,০ আগাণ করিয়! পাকন 1৮7 
০ 

৯ 

টমন্দকে থে সণ তন ঠর বিচার জারয়া ১০ নিভ দিদ্ধান্তে দ্ধান্থে পলাত 
১ & বাং স্শকস নি না 

ব'পপর্ক্ধ আমজ্জাগবছের 
ধ্পে ৪ রর চর সস ৮ সত ক ্প - রি 1 কপ গুদ শ্রশ্ধর ক্ষ নপ্যন কাবিন, উচা হা শাম 

2" ৫ প্ুলপ্নাঞির শত যলা। ৩রা” শুধু 

শাদা দগু এব গোপাল ভউই তপালামিশাদর গ্রন্থনা হাধ্য আমভাগ- 

৬.৪ কোথাও কোন মতের অপুনক্য নাট অতবাদগুলি চইয়। 

টগক্ল *ক বা পুদপক্ষ হইতে পারে, তাহার বিচার কবিজা, প্রচর্গিত 

সাদর ণর অজ্ঞাত আঅসতথ্য শাক্গস্থ এবং সাম্্পায়িক ভাষা ভহতে 

মন সহস্ প্রমাণ প্রয়োগ কি শ্রীজাব গোস্বামী হাগতের উক্চি 

টে, গাত্ডি হাপুণ সময় এবং রহগুপুণ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি 

“৭ মন্দভের প্রথনেই মিকফোপাস বাভাত কুহাকেও এ বস্তপৃণ 

৯ পি পাপ পাশ পপ শপ ৮. চি মি পপর পপ 

পা ০ পদ পপ 
চে শপ চে ৬: টু 

শপ ০৮ 5) এম সাত তয় ৯৮ 12 ডি তম 
॥ নর পে হি টিরিটি বেরি ্ 

1» বৈ করে| নিতাং ভাকিং গরম) 

পেতে এগবাতি কর্বস্তাএপরণাদন।ম | ভীগ ১৮ ২ ২৯ । 
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০০ 

গ্রন্থ দেখিতে নিষেধ করিয়া! শপথ অর্পণ করিয়াছেন ।* এবং ষট্সন্দ্ে 

প্রত্যেক খর, ক্রম সন্দজ্ের প্রত্যেক স্কন্দের শেষে, তিনি ভক্তিভারাপন 

চিত্তে শ্রারূপননাতনের উপদেশ বাণীর জন্ত অশেষ কৃতজ্ঞতা প্বীকা 

করিয়'ছেন। + শ্রীজীব রূপ-সনাতনের ভারতী গর্ভে নিক্জ শক্তি নিম 
রাখিলেও ভারতে তাহাই ভারতী তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে 

(ক) 

জীবনের অপরাহ্র'। 

শ্ীক্তীব গোস্বামী মথুরা হইতে শ্রীনিবাস প্রভৃতিকে গ্রন্থ-সম্পুট £ 

বিদায় দিয়া বুন্দাবনে ফিরিলেন । কিছুদিন ধরিয়া গোস্বামীদি?ে 

পরস্পর সাক্ষাৎ ভইলে গ্রন্থ-প্রচারের কথাই একমাত্র আলোচনার নি 

হইত। এদিকে শ্রীনিবাস, নরোভুম ও শহ্ামানন্দ বিদায়ের পব চু 

মুছিতে মুছিতে রাজপথ বাঠিয়া চলিলেন। দশজন সশশ্্র প্রহরীর পাহার! 

” “নং আকুষপাদান্তোজ-ভজনেকানিলামবান্ 

তেনৈৰ দৃশ্গভামে তদগ্স্মৈ শপথোহপিত0 তত্ত, ৬ষঠ। 

1 সাধারণতঃ শ্রীজীবের ভাষা দর্শনিকের ভাষার মত কঠোর হইজেহএ 

সনাপ্তিবাকো ভাব ও দাধুমা উছলিয়। পড়তেছে-"ইীতি কলিযুগপাবন-স্চজন-বশ্য 

প্রয়োজনাবতার শ্রীগ্রভ্ঞাবৎ রুষ্-চৈতন্যদেব-চরণানুচর-বিখবৈষব-রাজমভাহাজ 

ভাজন জীপ সলাতনানিশাসন তারতীগর্ভে ইত্যাদি অথাৎ কলিগুগপাণ দকাব 
ভ্তন প্রচারই বাহার অবতারের উদ্দেপ্ত সেই ভগবান ভীকৃষ্ণচৈতনাদেবের চরখাগঠ ও 

গার এবং বিশ্ববৈধাব রাঁজসভার একান্ত সৎকাঁরের পাত গ্থুক্ত রাপনলাতিনের নঃ 

1 পীর নধো*১০০০০, সসাপ্ত হইল। 



জীবনে অপরাহ্ণ দ্ং 

ড়ী চপ্তে লাগিল, ভক্কের! বুন্দাবনের স্মৃতি ও কৃষ্চকথা লইয়। 

মানন্দে চলিতে লাগিলেন । সম্পুটের গঠে ধনরত্র বা যাহাই থাকুক, 
কহ তাহার খোজ লইল না; রাঙ্গাবেশ-পত্র তাার পথ উন্ুক্ত 

[থিল। ক্রমে তাহারা আগ্র। হইয়া ইটোয়াক্সন পৌছিলেন এবং সেখান 

ইতে রাজপথ ছাড়িয়' ঝাড়িগগ্ডের বনপথে প্রবেশ করিলেন। এই 

'থই তাহাদের প্রিয় পথ, কারণ এই বনপণ দিয়াই শ্রীচৈতন্যদের বুন্দা- 

নে গমনাগমন করিক্াছিলেন। এই পথ দিয়া ব্তজোক পুরীতে 
[গণ দর্শনে যাইতেছিল, তাহারা সেই যাত্রীদিগের সঙ্গ ধরিলেন। 
| “নীলাচলে ঘায় লোক সংঘষ্র পাইস্া। 

সে সভার সঙ্গে চলে বনপণ দিদা ” 

পু ভঃ রঃ ৮৮ পুঃ 

পথের বা কি শোভা! সে পক্ষিকলরবে মুখরিত, বৃক্ষছায়। 

[বিট নির্ঝর নিষেক-নিষেবিত মুগ্মযুর-বিচিত্রি্ বিচিত্র আরণ্য 
 ভক্তগণ কৃষ্ণরসে ভরপুব হইয়! প্রেমানন্দে চলিলেন। গাড়ীতে 

দ্যাদি ছল, সঙ্গে লোক ছিল, পাঁন ভোক্তনের কোথাও কোন অসুবিধা 

টল না। এইভাবে তাহারা পঞ্চকোটে আনিয়া বিষুপুর রাজ্যের 

মায় উপনীত হইলেন। 

তখনও বিষু্পুর স্বাধীন ব্রাজ্য। ইভার অপর নাম মল্লতূ ম” রাজার! 
| নামে খ্যাত। খুষ্টীয় সপ্তন শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পর পর ৪৭ 

1 মল্পরাজের পর এক্ষণে হান্বীর মল্ল বিষুপুরের অধীশ্বর এবং মোগল 

মধের ভূঞা নৃপতি । তাহার, পরিখা বেষ্টিত দুর্ভেদ্য ছুর্গ ছিল, 

ক্ষিত সৈন্য ছিল, দল মালের * মত বড় ঝড় কামান ছিল, প্রজার! 
পপ শশী পিপিপি পিপপীপিসপশ। স্পা ৯০ ০১-০৯০৯০৯০০ 2০502425222: 

*এই কামান এখনও বিঞুপুরে অক্ষত শরাবে আছে! উহার নাম দলম্ঘন। 

উপ ভাষায দলমাদল | দৈথ ৯২২ কুট, সু্বিবর ১১২ ই 



২৫০ জীজীব গোস্বামী 

বশীহৃত ছিল, দেশে বিদ্রোহ বা বহিঃশক্রুর আক্রমণের ভয় ছিল ন 

মোগল সৈন্য তখনও তাহার বাজ্যসীমায় আনাগোনা আরস্ত 

নাই। রাজার দৈন্যেরা ব'সয়া খাইত, কর্মের অভাবে দন্থাত1 কবি, 

বাজ গুধু দল্াহার প্রশ্রয় দেওয়া নহে, কোন কোন সময়ে লু 

২ভাগী হইতে সংশয় বোধ করিতেন না। শ্রীনিবাস গ্রন্থ ক 
লইয়া এই মনল্লবাজের ব্রাজামধো পড়িলেন। পর্চকোট বামে রণ 

ভারা রবুনাথপুবে আমিলেন, উষ্া নিকট মালিরাড়া গ্রাদে ৪ 

$ 

৬1 

ভোমিকের বাড়ীতে কুত্বি বাস করিলেন । রাজার কানে সংবাদ শে 

ব'কগণকেরা পুংব্ধই তীঙাকে বলিয়াছিগেন, এই সমন্ধে এক 

যান তাভার রাজোবু উত্তর পশ্চিম মামা দিয়া চলিয়া যাহকে! 

স্টনিলেন, গাড়ার উপরে সন্ধকে সোনামারণণিক অনেক আছে, সস 
নর্বশন্ধ ১৫ জন হোক । ব্রা ক'ভদেন এন সন্ুক লুটিতিত হা 

“কন্ত দেখিও যেন শরভতাযা না হয়। 

ঢিহইশত লোক লস করত গমন” 

প্রাণে নাভি মাংরবা আনিবে সব ধন ॥ 

পরেও বিঃ ১৩শ 

পরদিন সন্ধ্যাকালে ভাঙার! অস্ত্রশন্্র লইয়া সাজিয়া আদিল 

ভক্তেরা গ্রোপালপুর গ্রামে আসিরা হহ প্রহর রাত্রিপর্যা * কৃষ্ণ কণা 

কাশইড়া ক্লাঙ্থ দেডে নিদ্রিত ভইলেন। এমন সমরে দল্ার। আঁ 
গাড়ী লুটিচা লইয় গেল, পোক মারিল চা রাজবাটাতে লইয়া 

সিন্ধুক ভাঙ্গিলে দেখ: গেল, ধনরত্র পাই, ভারে তাবে পুঁথি সাজান শ 

রাজ] খিশ্মিত হইলেন, বুহস্য বুঝিলেন না| জিজ্ঞাদায় জানিল্ন। 

কেন লোক ভত্যা করে নাই । 
এদিকে শ্রীনিাল ও হার সঙ্গিত্বয় কীদিয়া আকুল হ্যা 



জীবনে অপবাহ ২৫১ 

নিবাস সাশ্রু'নত্রে গ্রাম ভইতে কালীকলম সংগ্রহ করিয়া সবিস্তর 

নকণ কথা পত্রে লিখিয়1, সঙ্গী লোকদিগের সভিত বন্দাবনে শ্রীজীব 
গোস্বামীর নিকট পাঠাহলেন। শ্রীঙীর প্র পড়ি দাথায় ভাত দিংলন, 
(৬ ব্যাকুল হতয়া গড়লেন; জনে জনে গোৌন্বামীদিগকে পত্র পাড়া 
লাইলেন। সমবাদ শুনিরা গোন্বামীরা কীদয়া দেঘিলেন, লক্ষ লক্ষ 
টাকা ধন সম্পদ গেলে লো নে ছদ নাত, ভাভাদেরু ভাতা হইল গু 

গপণ গ্রিন্ছহ এ জানলে ভাঙংদের বখাসবন্থ । সে নক লিন 

বাণ্তয় তণভাদের অন্ন প্রপিয়া গেল? ন্দাবনে সকলের সুখে 

বিধাপের কালিদা পড়িল লেকিশান ও আপিশিহট বড বাধা গাহি 

সূ 

ধর ১ নি নিলা খখ ৮ নি বা 

[াণসেন নাও একাপন চাধাকুগ্ুভী রি বসিয়া ভঃথনাযে ভানিতে 

ইঠাহলেন, খ্থুলাছের বুক তেল বলিল, চিনি জিরকে হস্তে বিয়া 

অপ: নিরাশ্রস্গের মহ কান্দিতে লাগিলেন ॥ ক্ৃষ্ঃবাদ একবার হাশর 

মণ পিকে ভিসা, চরণদয় ধবিষ্ী 
১০০০৬ ০৭১ 8০০22 পি নয়নে প্রাণ কৈল নিচ্গণমণ 

্ রর ৯ ক + ৯ লব নর রি জা ছিলেন 

কপার অন্তুধানের পর দাস গোস্বাম। আধক ধন জা ছিলে 

স.+ গ্রন্থশোকে যাহাদের সুডী হইত, জভাগেক আ্রাথ ধন্মের এশা, 

111দ৮ প গপ্রাাতি তম ক 
ঙ 

£ ১1৯২ শবে বা পগ্তাচ্রর ১৯ বদর পার আখ ত হবি বহন বে ৫২৯ 
দল একর্ণানপ্দ) নাসবগহতিণীদিক ওরা জন্ছ রচনা করেন । উভার 

পি ্ 
ক্যা ৮ 15 1 শানে ভিন কবিরাজ গোঙ্গানীর হন্তু। টানব কান সমালোচনা হবান্না শন 

টি শে এ স্্ চি ৮৫ পা দঃ রি) “ঈরপ লঙখিয়াছেন 'ঘ. তান গন্থ টারিব সংবাদ চানস। বধাকুত ক 4 



২৫২ শ্জাব গোশ্বামী 

শ্বংদরশবাসীর জন্য কিরূপ ভাবে কাদিত, তাহ! নহলেই অনুমান কর! যায় 

জীব গোস্থামী গ্রন্থচুরির সংবাদে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু মথিত হইলেন না 

গ্রস্থচুরি করিয়। দন্থ্যদিগের কি লাভ, তাহা তাহার ঝুঁ্ধর অগোচর 

এ ব্যাপারের মধ্যে কিছু রহস্য আছে, তাহা তিনি বুঝিলেন এবং ভাবিকে 

শ্রীঠৈতন্যের ইচ্ছাই পুর্ণ হউক । 

এদিকে শ্রী নবাস ছুই একদিন মধ্যে অনেক বলিয়া! কহিয়া! শোক 

কুল নরোত্বম ও শ্তামানন্দকে দেশে পাঠাইলেন। তাহাদিগকে বুঝাই 

পিলেন, জ্াব-উদ্ধার ও বৈষ্ঞবধর্-প্রচারের প্রধান ভার গোস্বামীর 

প্রধানতঃ তাহাদের উপর দিয়াছেন। * সে কর্তব্যের তাহারা অবচ্জে] 

করিতে পারেন না। গ্রন্থ প্রচারের ভার ছিল তাহার নিজেন্র উপর 

সে জন্য তিনি দায়ী, সুতরাং নিজে থাকিয়া লুষিত গ্রন্থ রাশির অন্থুমন্ধান 

করবেন, কৃতকার্ধা না হইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। ধাহাঙ্গের কাঃ 

দেখিলে পাষাণ গলে; কাদিতে কাদিতে সেই ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানদ 

গৌড়ে খেতগির দিকে চলিয়া গেলেন। শ্রীনিবাস পাগলের মণ ঘুর 

বুরয়। চুরির সন্ধান লইতে লাগিলেন। তিনি ক্ষ্ণবল্লভ নামে এক বিপ্লে 

নিকট শুনিক্গেন বীর হাম্বীর এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক 3 রাজবাটাহে 

“দ্রিবায় পুরাণ প1ঠ, রাতে চু'র ডাকাতি। 
পুক্র মম পালে প্রজা, দেশের না করে ক্ষতি ॥” 

প্রেঃ বি, 

নিঠ্য পুরাণ পাঠ হয়ঃ এই সংবাধই শ্রীনিবাসকে পন্থ। দেখাইল। তিদি 
পপ শপপপপালাপা 

তাসমীন পপ 

দিয়াছিলেন বটে, শিস্ত তখন প্রাথতাগ ঘটে নাই । তিনি ক্ষপ্রাতেশে এথ প্রা 

আশায় বাচিয়। রাহলেন এবং পরে গ্রন্থ রাজির উদ্ধারের হসংব'দ শুনিয়। আনন্দে অপ্রব 

হন! তৎপূর্বেবেই দাম গোম্বানী অন্তহিত হইয়াছিলেন। 

* শিশির কুদারের শ্ীনরোন্তন চিত, ৪৫ পৃঃ 



জীবনের 'আঅপরাহ্র 
শি এ সি সতী ৯৩ সিল সপ সলাত ৯ পাস লা পপ দিল এল তি পেস সিলিস্পরাসপিলা উল সিল ৯ সিলাম্লাসপা তি শিপ পাশ সিরা ৪ তাত 

পা সর্প 
সিটি সা সম সপ পাস পাতি পাস দিল আসিল সপ 

দেউলী শ্রামে উক্ত কৃম্্বল্পভের গৃহে থাকিয়া বিকালে উহার সঙ্গে 

রাজবাটীতে যাইয়। পুরাণ পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তখন ভাগবতের 

রাপপঞ্চাধ্যায় পাঠ করা চপিতেছিল 7; কিন্তু পাঠও য় না, ব্যাখ্যা 

কুব্াখ্য। চলিঙেছিল। দ্বিতীক্র্দিন শ্রীনিবাস একটু প্রবাদ না করিস 

পারিলেন ন।। তখন সকলে তাহাকে ব্যাথ্যা করিতে বলিলেন । 

শ্ুদোগ আসিল, তিনি আনমনে বপিয়! স্বীর অসামান্য পাণ্ডিভ র বিকাশে 

এবং আত্যস্তিকী ভক্তির আখেশে যে অপুর্ব ব্যাখ্যা করিলেল, তেনন 
দের্দেশে কেহ কথনও গুনে নাই । সভাগ্ল নরনজলে ভাল, পাষাণ ৪ 

ঘেন গলিয়া বাহির হঈল। রাজা বীর হাম্বীর নিজেই কীরিয়া ফেলিলেন। 

তখন তাহার সভিত দেই দিখামন্তি পাঠকের কখোপকথন হইল) 
গন্চরিব্র বার্তা শুনিয়া তাভার একটি রহস্ত যিটিল, তিনি শ্রীনিবাসকে 

ইয়া গিস্া লুষ্টিত গ্রন্গুণল সিন্দুক খুলিয়া! দেখাই'লন এবং প্রত/পণ 
চরিলেন। অগ্রে কুষ্ণবল্লভ ও পুরাণপাঠক এবং পরে বাজা শ্বং 

ঈনিনাসের নিকট কৃষ্ঃমন্দ্রে দাক্ষি ত হইলেন | 

রা-। শুধু দীক্ষিত হওয়া! নে, এইপিন হইতে তিনি বগদেশে ভক্তি- 

শন প্রচারের প্রধান হেতু হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ন্বতন্; তাহার গুঢু 

ভিপ্রায়ের মধ্যে নন্ুষ্য-বুদ্ধ প্রবেশ করে না । গোস্বামীরা গ্রন্থ প্রচারের 
1র এক কৌপীনধারী নিঃসম্বল বৈষ্ণবের উপর ধিয়াছিকেন। রাজানুগ্রহ 
ভীত উ৬। তাভার সাধাত্নত্ত ছল না। তাই গ্রন্থ চুরি হইল, উহ্বারই 

লে একজন স্বাধীন রাজা ও তঁ'হার কাজাবাসী প্রজ্বুন্দ ত্রমে সকলে 

ধধ ধন গ্রহণ করিলেন। আচাধ্য ঠাকুর, বাভাচার্ধাবূপে সমস্ত 

“ণসীর নয়ন পথে পাভয়া ভক্তিভ্তান হইলেন; লোকে তাহার নিকট 

গ্রহণ করিয়া! ধন্ত হইল, দেশে ভক্তির বস্তা বহিল। খিষুপুঞ্জ এই 

কর্ম প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হইল; একদিন এমন হইক্নাছিৎ 



১৫৪ শ্ীগগীব গোস্বামী 

যে, বিষ্ুপুর রাজ্যের প্রজ্তারা দিনাস্তে একবার নামকীর্তন না করির। 

অর্থাৎ “রাজার বেগার'” না দিয়! রাজ্যে বাদ করিতে পারিত না » 

রাঁবাটীর অসংখ্য কারুখচিত মন্দিরে ত কৃষ্ণসেবা ব; চৈহন্য-পৃজা হইভই, 

রাজ্যের ঘরে ঘরে কত শত মন্দির উঠিয়াছিল, ধিগ্রহ-সেবা হইত, বৈধ 

গ্রন্থের চচ্চা হইত ; লোকে কত গ্রন্থ কত স্থানে লহইস্া গেলেও, এখনও 

চঠিতামৃতাদি ভক্তি-গ্রন্থের প্রাচীন পুথি বিষু্পুজেন্র মত অগ্তত্র পাও 

যায় না। দ্র গ্রন্থ চুরি না করিলে বুঝ ইহার [কছুই হইত না। 
গ্রন্থ গুলি পাইবা মাত্র শ্রীনিবাস দীর্ঘ পত্র লিখিয়! উদ্ধারের বিবরণ, 

জ্উজীব গোস্বামীকে দ্িলেন। যে গাড়াসমেত গ্রস্থ চুরি হইয়াছিল, 

রাজা সেই গাড়ী পুরিয়া নানাবিধ উপাদের ফকমূলমিষ্টাদি নিজ লেক 

সবার! আনিবানের পত্রসহ বুন্দাবনে পশ্ঠাইলেন। নরোম ও 

শ্যমানন্দকে সংবাদ দেওয়া ভইল। সংবাদ বেঁদিন বৃশ্ধাবনে পৌছিত 

সেদিন শজীবের আনন্দ দেখে কে? (তিনি আনন্দোৎফুল ভাবে ও 

কুপ্ে ঘুরিয়া সকল ভক্তকে সংবাদ দিতে লাগিলেন, আর গাড়ী হইছে 

দ্রব্যপন্তার লতয়া মন্দিরে নন্দিরে €ভোগের জন্ত পাঠাইলেন। বু 

গোশ্বামীরা আনন্দে নাচিরা উঠিলেন ; কিন্তু ভজীবের আনন্দের তন 

নাই । গ্রন্থ চুরি হুওয়াস্স তাহার মনে বে লমস্তা। জাগিয়াছিল, হার 

সমাধান হইয়া গেল । 

এদিকে শ্রীনিবাস বাজার প্রার্থনা মত একদিন রাঁজোপচাতে গ্রথ 

* বা হাহীর নজের হুল জালাল বাজ শোৌপাল পি হে সময়ে প্রন দিত» * 

এর্টপ রাজার বেগারাও দিত ইত এই গোপাল নিইহ সংখা আদিএত। 

হদ্িিদীন হরিশীন্দিলেন, ধরপপ অঙদন্থর লা ক্োপাপ নাস্তা” সুভ দানগত মা গানঃ 

বিপুরে কেহ ত্রান ব'লয়। পরিচিত হতেন না) 17,৮05 1 বটিআমাও। 
[২91?) 1 22), 
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এরর পুজা করিলেন । দরক্ষাণ পর তিনি বাজার নাম বাধিয়াছিলেন 
চরণ দাস”, শীদীব তাহার ভক্তির পরিচয় পাইয়। লাম রাখিলেন 

তন্ত দন । পুরাণ-পাঠকের নুতন নাম হইল ব্যাসাচাধ্য, এখনও 
পুরে তীহার বাড়ীর চিহ্ন আছে। এহ ব্যাস চার্ধ্য স্বহস্তে যে গ্ীচৈতন্থ 
(ঠামৃতের নকল করেন, তাহ। রাজভাগারের অমূঙ্য সম্পত্তি হইয়াছিল 1% 

সত রাজ-বাটার সঞ্চল সম্পত্তির ধ্বংসের হক্ষে এ সম্পন্তিও অন্তহিত 

যাছে। আজ, বিষ্গপুরের শ্মশান-মুদি দেখিলে অশ্রু সম্বরণ কর! 

মুনা । 

ইহার পর শ্রীনিবাস জাজিগ্রাদে মাতার নিকট গেলেন। রাজগুরু 

লক্জা তাহার আর অর্থ কড়িত্র অভাব দধারকিল ন।! পর বৎসর বঙ্গ, 

'র, উীড়ফ্যার সক্ষল বৈষ্ব ভক্ষগণ নবোভমের নিমন্ত্রণ পাউয়ু। 

তগীতে এক বিরাট উৎসবে যোগান করিলেন। সে উত্সবের প্রধান 

'গর্য। ভ্টানিবাস ; নিতানন্দ-পত্বী জাহ্ষব! দেবী তথায় উপস্থিত ছিলেন) 

ডদ্যা ভইতে বু শিষ্যণত শ্যামানন্দ আসিয়াছিলেন ;*নবোত্তমের অভ্যস্ত 

রঙ্গ ভক্ত ব্রান্চন্ত্র কবিরাজ এবং ভাভার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ পদ কর্তা! পোবেন্দ 

» এই উৎসবের প্রাপ। এই সমর ঠাকুছ নরোতভ্তম থেভরীভে ৬টি 

হ প্রতি- করিলেন, উহার একটী শ্টগৌলাজ-বিগ্র । এই উৎসব 

কদিন ধব্রিয়া চলিয়াছিল । ঠাকুর মহাশয়ের মর্মাভেদী কীর্তনে 

দেশে এক নব্জীবনের স্ষ্টি কবিয়াছিল। ১১০৪ শকাব্োর ফাল্গুন 

সর এই খেতরী উতসব্রে মত বৈষ্ণবউতদৰ আর কোথাক্সও অনুষ্টিত 

ছে কিন। সন্দেত। ঠাকুর নরোত্বমের মতল “কর্তন-লম্পট” কঠোক 

বোধ হয় আর নাই । সমস্ত উত্তর বন, এমন কি মণপুর পর্য্যন্ত 

* এখন বিষুপাপ সে পা এ শুসয্াতি এ গা গ্ব হাত আত আছে 

১৯ রিরহ রদ দ্যা "হই গন্থের বিশুদ্ধ ভারিখ আছে। 
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বহুস্থান, ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যশাখায় পরিপূর্ণ শত শত ব্রাহ্মণ ( 

কায়স্থ নরোভ্তমের নিকট দীক্ষা লইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই 
শ্টামানন্দ উড়িষ্যা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ জীবকে উদ্ধার করেন। তী৷ 

বিশিষ্ট বারজন শিষ্য হইতে গ্রধান বারটি শাখ! হয়। এ শিষ্যগণের 
সর্ধপ্রধান রয়নী নগরের রাজপুত্র রসিকমুরারি বা ঠাকুর গোপা 
রপিকানন্দ। সুবর্শরেখা তীরবর্তী গোপীবল্লভপুর উড়িষ্যার গামান, 
সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র হইল। শ্যামানন্দ জাতিতে সদগোপ ইেইগে 

হয়, ব্রাহ্মণ হইতে আরস্ত করিয়া সর্ধজাতি তাহার শিষ্যসস্প্রদায়নৃ 
শ্রীনিবাস জাজিগ্রামে আসিয়া বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইলেন? ব্ছব্ধা 

পরে বিষুখুরেও রাজার অনুরোধে অন্য একটি বিবাহ করেন। বিজুর! 

জাজিগ্রাম উয়স্থানে তাহার বাড়ী ছিল। উভয় কেন্দ্র হইর্তে ভক্তি 

ছড়াইয়া তি'ন সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ করায়ত্ত করিয়াছিলেন । গ্তামানদ 

বিবাহ করিয়াছিলেন, একমাত্র নরোত্তম আকুমার নৈষ্ঠিক অক্ষর 
সমগ্র বঙ্গে তখন বাজার রাজপাট লইয়া ছুদ্র্য মোগলের সহিত দি 

ংবর্ষ চলিতেছিল, কিন্তু তাত রই মধ্যে সমাজব্প ছুঙেস্ত কবচের 

তক্তি-মন্দাকিনীর ক্ষীণধার1 বহিয়াছিল। শ্রনিবাস, নরোত্তম ও শ্তামন 

একদিন তিন জনে একসঙ্গে বুন্বাবন হইতে আপিয়াছিলেন, তিন 

গৌঁড় হইতে নীলাচল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে প্রচারের ব্রিধারা বাধ 
শ্রীচৈতন্ত দেবের নিজ দেশকে ভক্তিসিক্ত করিস্গা গিয়া!ছলেন। । 

ভীবনে কুলায়, পে হিধারার কাহিনী আর একদিন বঞিব। এখানে দে 

প্রত্যল্গের মত এই [ুতন ভক্তের পরিচয় না দিলে, শ্রীভীবের পরিচয়: 

হয় না, তজ্জন্ত অতি সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম । 

বুন্দাবনে শ্াজীব ছিলেন প্রচার কার্ষ্যের কেন্ত্র স্বরূপ, এই তিন ৃ  

তাহার অন্ন প্রচাতক। এজন ইহাদের সহিত শ্রী্সীবের বন 
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পত্রের আদান প্রদান চলিত । ভক্তদের কোন সন্দেহ হইলে শ্রীজীবকে 

জিদ্তাসা করিতেন, কোন নৃতন উৎসব বা অনুষ্ঠান তলে তাহার 1ববরণ 
্রীজীবকে পাঠাইতেন, কেন ভক্ত কোন নূতন গ্রন্থ ব৷ গীত রচনা করিলে 

তাহা ভ্ীজীবকে উপভার দেওয়া হইত । তীঁঠাকে ন। শুনাইলে, না 

জানাইলে, তাহার অনুকূল অভিমত ন! পাইপে, কাভার ও কোন কার্য্য ব 

প্রচেষ্টা সার্থক বা তৃপ্তি প্রদ হইত না। শ্্রীজীবের সহিত বঙ্গীয় ভকঙ্গগণের 

যেপত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহার কয়েকখানি পত্র “প্রেম- বলাস* 

ও “ভক্তি-রত্বাকরে” উদ্ধৃত হইস্কাছে। উহা হইতে অনেক সংবাদের 

ভাপ পাওয়া যার । যে সব গ্রন্থ প্রানিবাসের সঙ্গে প্রথমবার বঙ্গে 
সিয়াছিল, তাহাই সব গ্রন্থ নহে, উহার পরেও ক্রমে ক্রমে অনেক 

প্রেরিত হয়। কিছুকাল পরে বিষু্পুরের ব্যাসাচাধ্যের পুভ্ত শ্তামাদাস 

চার্ধ বখন বৃন্বাবনে আসেন, তখন তাহার সঙ্গে বৈচ্ব-ভোষনী টীকা, 

[মৃাসন্ধুর প্ছুর্গম-দঙ্গমনী” টীকা, এবং গোপাল চন্পৃঃ উত্তর ভাগ পোধন 
বিচার ক্রয়া পাঠান হয়। হুরিনামামৃত ব্যাকরণখানি শ্রনিবাস লইয়! 

মেন, উহা তখনও শোধিত হয় নাই। শ্রীজীব পত্রে লাখলেন, যদি 

গ্রন্থ পড়ান হয়. তরে ষেন ভাব্যবৃুত্ত দেখিয়৷ ভ্রমাদি সং'শাধন কগিয়া 
ও। হয়। নরোত্ৃম ও রামচন্দ্র কবিরাজ নিতান্মরণ-প্রক্রিয়ার বাধ্য 

দ্ধ প্রশ্ন ক'রক্েন, রসামৃতপিস্ধৃতে নিজ টীকার ব্যা্যাগ্থান দেখাইয়। 
মা) শীজীব সংক্ষেপে উহার মীমাংসা কগিয়! দিলেন এবং ীনিবাসের 

কট উপাদশ লইতে বলিলেন। নরোত্তম এক নূতন কার্ভন নুর 

ব্ধার কখিয়া হিজে ও ভক্তদ্দিগের দ্বারা এ ঈরের বন্থ গান রচনা 

| ইহাকেই গন্বাণ হাটি” বা গড়ের হাটের কীর্তন বলে। 
৭ গরাগহাটি পরগণায় নরোত্বমেযর ভজনদলা ধেশুরী অবস্থিত। 

মের পদও কীর্তন, গোবিন্দদাসের মধুময় পদাবলী প্রভৃতি 
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শ্রোজ্ধাভিরাম রচন! সকল এদীবকে উপহার দেওয়! হইত। জীব 
আরও ছইবার এবং শ্ামানন্দ আর একবার সশিষ্কে বৃন্দাবন আসনে 

কিন্তু নরোম 'আ'সিলেন না, তীহার আসিবার কথা ছিল না । এইভা? 
শঃজীব সুদুর বঙ্গ ও উদ়্িত্যার স্থিত তাহার গুরুদ্ধের সুত্র অবিচ্ছিন্ন রাখি 
জীবনের আপরাহে চৈতন্চদেবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 

ক্রুষে ক্রমে বৃন্ধাবনে একটি একটি করিয়। দ্বীপ নির্ধ্বাণ হইতেছিন 
'সনাতন, রূপ ও ভঙ্ট-রঘুনাথ পূর্বে গিয়াছ্ধেন $ লন্ভবতঃ তাহার বি] 

পুর্বে বা পরে 'প্রবোধানন্দ অস্তহিত হন । গ্রনিবাস প্রথম বার বৃক্ধাক 

হইতে নিশ্রাণন্ক হওয়ার পর ক্রমে কুষ্দাস কবিরাজ, ভূগর্ত গোস্বামী 

রখুনাথ দান ও পরে লোকনাথ এবং সর্বশেষে (১৫১ শকে ) গ্রোপান 

গ্রোস্বাধী দেহরক্ষা! করিলেন । সে সব শোকের বত! ক্রমে ক্রমে বঙ্গীয় ভন 

বৃদ্দকে মর্মাহত করিতেছিল। এখন থাকিলেন মাত্র প্ীজীব। তাহার 
তত্বাবধানে সঙ্গোপিত গোস্বামিগণের অন্তযোষ্ট উৎসব ও লঙাধির ন্থবার 
হইল? তাহার প্রসঙ্গতার উৎমাহে রাজা মানসিংছ ৮গোবিন্দ 

বিরাট মন্দির নিশ্বাণ করিয়া দিলেন, উহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। « 
মন্দির ও অন্তান্ত মন্দির গ্তীবের চাক্ষুষ তত্বাবধানে বিনির্শিত 
গেল। শাঙ্গ-প্রস্থ সক্কলনে ও প্রচারে, নবধর্ম ফতের বিপুল বিস্তারে এ 

দেব-বিগ্রহের নিমিদ্ধ লুদৃড় মন্দির রচনায় এই তিনভাবে বৈষব 
তিত্তিম্ল সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়! রাখিয়। সাধননিষ্ঠ কনিষ্ঠ গোস্বামী শ্র 
একদিন ইষ্টধ্যান করিতে করিতে অনর্ধান করিলেন। * তাহার 

* আমর! পূর্ষ্বে দেখিয়াছি জীলীব,* ১৪৩৩ শক € ১৫১১ খঃ) জন্গ্রহণ ₹ 

২৪ বৎসর বয়মে ১৪৫৭ শফে (১৫৩৫ থঃ ) বৃঙ্গাবঘনে আসেন, তথায় ৬০৬১, 

জীবিত থাকিয়া আঃ ১৫১৫ শকে (১৫১৬ খ:) অপ্রকট হুন। প্রতি বর 

হালের শু। তৃতীয়ার দিন গীব গোন্খাসীয় তিরোধান মহোৎসব হয়। 
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জীবনের অপরাহ্ণ 
সপ 

২৫৯ 

দব্ভা ৮রাধা'দামোদরভীর মন্দির-প্রাণে একটি গুছে একপার্থে ূ 
গান কবিরাজ ও ভূগর্ভ গোস্বামীর দমাধির ব্যবস্থা তিনি নিজেই 

মা রাখিয়াছিলেন। উহারই পার্থবর্তী গৃহে অক্রপ্লাবিত নেত্র 
গণ শ্রীজীবের ত্যক্তদেহ যহাসমারোহে সমাহিত করিয়াছিলেন। 
রঃ তুল্য তিনি যাহার পুজ। করিতেন তাহার সংগৃহীত, সঞ্চিত সেই 
স্তারও তাহার ইঞ্টমনদিরে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! কালের 
ঠার বিধানে মম্পতভিঘটিত নান! বিসম্বাদে অপরাপর অস্থাবর মল্পত্তির 
ঢ সে অমুর্য গ্রস্থরাজিরও বিলোপ ঘটরাছে। শ্রীজীব অস্তহিত 
বেন--রহিল তাহার অনন্ত উদ্ভমের, জনস্ত ত্যাগের, অবস্ত সাধনার 
ন্ত কীঁঙডি। কাতর মুঃ জীবতি। যতদিন বৈধব ধর্ম থাকিবে, 
দিন ভারতের ভক্তিগ্স্থু বিশ্ববিদ্বংসমাজে সমাদৃত হইবে, যতদিন 
দ্ণ নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের অমৃতময় রসাঙাদনে সমুংসুক 

বেন, ততদিন ভ্ীজীব চিরজীবী বছিবেন। 





মীশ্পোন্পাঁল উট ০গীক্জাহ্ী 
_সনাতনপ্রেম-পরিপ্র ত তাস্তরং 
আীরপ-সখোন ব্ক্ষিতাখিলম | 
শমামি রাঁধারমণৈ [কজীবনং 
গোপালভট্রং ভজন ভামভীষ্টদম্ ॥” 





শ্রীগ্গোস্পাল ভর্উ 2াক্গাঙ্মী 

[১] 

দাক্ষিণাত্যে 

দাক্িণাতো শ্রীরজক্ষেত্র হিন্দু্দগের একটি অতীব পবিজ্র স্থান। 
এই ক্ষেত্রের মধ্যদির়া, বণ্হার নাম করিয়। জলগুফি করিতে হয় সেই 

নধরতীর্ঘ নদীর অক্ততম-_কাবেরী প্রবািত। কাবেরী নদীর মধাবর্তী 

একটি দ্বীপের উপর শ্রম বা শ্রীরঙ্গ-পত্তন নগরী অবস্থিত । সেখানে 

একটি বিরাট মন্দির আছে; মন্দিরের মধ্যে মহাবিষুর যে বিজয়-ৃষ্তি 

্বিত হন, ত'হার নাম শ্রীরঙ্গনাথজী এবং তীহার নামেতেই নগ্নর ও 
দেশের নাম হইস়্াছে। ্রীঃরঙ্গনাধের মন্দিরের মত বড় মন্দির ভারতবর্ষে 

[রর ন'ই; দাক্ষিণাত্যের আরও অনেক মন্দির শিল্প-করনায় ইহ! অপেক্ষ! 

ডু বটে, কিন্তু আকারে এবং বিগ্রহ-সেবার বিরাট আয্বৌজনে ইহ! 

বর্ষের নকল মন্দিরকে পরাজিত করিয়াছে। এইন্ানে শ্রীদশ্্রদায় 

স বৈধবদ্ধিগের প্রধান কেন্ত্র। শ্রীভাস্ত-গ্রণেত রামানুজ স্বামী এই 

এ কেন্ত্র করিয়া বৈঞবধর্শখের ভক্তিবাদ গ্রচার করিয়াছিলেন। 

্ত ভ্ীরগধাম সকল বৈষবের, দকল ভক্তের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত 

য়া রঠিয়্াছে। 

ইরঙ্গমের অনতিদুরে কাবেরী তীরে বেলী ( বেলগু কী) গ্রামে 

শদায়-তৃক্ত এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-পরিবার বাদ করিতেন উহার! 

 ভ্াতা,_জোঠ বেস্কট ভট্ট, মধ্যম ভ্রিম্ন ভট এবং কন্িষ ভ্রাতা 



২৬৪ ভ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী 
পরি পাস সি 2 «ক রাত 

যখন নন বয়সে অসাধারণ পণ্ডিত হুইক্সা কাশীতে গিয়। শঙ্করাচাধ্য 

প্রবর্তিত দওসন্নান গ্রহণ করেন, তখন তাহার নাম হয় গ্রকাশানন্দ। 

তাহার পুর নাম আমর! জানি না। পভক্তমালশ গ্রন্থে আছে__ 

«প্রকাশানন্দ সরম্বতী কাশীপুরে বাস। 
জ্ঞানযোগ মার্গে ।স্থতি চিস্তয়ে আকাশ ॥ 

বেদ স্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্য মতে : 
গ্ীবিগ্রহ নাহি মানে ছুই নাশে যাতে ॥% 

কাশীতে তিনি সকল দণ্ভী সন্ন্যাসীর গুরুতুলা ছিলেন, তাহার মত 

পণ্ডিত কেছ ছিল না। অসংখ্য ছাত্র এই মায়াবাদী সঙ্গ্যাসীর পদ প্রান্তে 

বশিক্ব' অদ্বৈতবাদ্দ শিক্ষা! কারতেন। গ্রকাশানন্দ ভক্তিপথ মানিতেন 

না, ভগবান হইতে আপনাকে অভিন্ন বলিয়া জানিতেন। শ্থতরাং 

আচারে প্রকারে তত্ববিচারে তিনি শসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের সম্পূর্ণ 
বিরোধী ছিলেন। পুরীতে বান্ুদ্ব সার্বভৌম এবং কাশীতে এই 

প্রকাশানন্দ সরহ্তী তক্তিবাদের মনাপরাক্রাস্ত শন্র ছিলেন; এজন 

গচৈতন্তদেব ঘটনাচাক্র তাঁহাদের উভয়ের দর্পচর্ণ করিযা! উভন্নকেই 
আত্মসাৎ করিয়। লইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ঃব-দীক্ষ! ৮ওয়ার 

পর প্রকাশানন্দেরই নাম হুইল প্রবোধানন্দ--তখন তিনি কাশার 

পাঙিত্যের সিংহাসন ত্যাগ করিয়। বৃন্দাপনে ভক্তির নিলয়ে অবশিঃ 

জীবন অতিবাহিত করেন । 
প্রকাশাননদ যৌবনে সক্সযাসী হইয়া সংদার ত্যাগ করিয়। তাহার। 

কুলগত বৈষণবাচ'রে অশ্রদ্ধা কঠিতেন বটে, কিন্তু তাহার সংসার-ভূক্ত সকণে 
পরম বৈধ ছিলেন। * তাহাদের গৃহে, শ্লক্ী-নারায়ণ বিগ্রছের নিত 
সেবা হইত। জ্োষ্ঠ ভ্রাতা বেহ্কট-ভট নিজে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব এবং 

পরম ভক্ত ছিলেন। ১৪২২ শকে '(১৫০* খৃঃ) এই বেক্কট-ভাটর 



দাক্ষিণাত্যে 
মলা 

২৬৫ 
পাস 

টরদে যে জযেই পুত্রের জন্মৎহয়ঃ [তিনিই গাপাল ভট-_বৃণ্দাবনের প্রধান 

ঢ গোস্বামীর অন্যতম, এখানে তাহারই কথা বলিব। 
শৈশব ক'লেই গোপাল, অত্যন্ত তীক্ষ প্রতিভার পরিচয় দিভেন | 

ধন তাহার খুল্লতাত প্রকাশানন্দ গৃহত্যাগ করেন নাই, কিন্তু দেশের 

ধা প্রথান পণ্ডিত বলিম্পা খ্যতিলাভ করিয়াছেন । তিনি এই বাণক 

পালের প্রত অত্যন্ত সেহাসক্ত হুইয়! তাহাকে শিক্ষাদান করিতেন * 
৪ ভবিষ্যতে গোপাল ভট্ট তাহার প্রাসদ্ধ গ্রন্থ “হরিভক্তিবিলাসের” 
লাচরণে আপন।কে প্রবোধানন্দের শিষা বলিয্ক। পরিচয় দিয়াছেন 1 
তাত ভাবিতেন তিনি যেমন নিজে জ্ঞানমার্গ নিব্বাচন করিয়। 

ছেন, ভ্রাতুদ্পুন্ররটকেও সেই পথে আনবেন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার 
লোক পথের ব্যবস্থা করিয়া আসে, অন্তের অপেক্ষা রাখে না। 

শানন্দ যখন গৃহ ত্যাগ করেন, ৩খন গোপাল নিতান্ত বালক । কিন্তু 

1 হইতেই তিনি ভক্তি-পথের পথিক ছিলেন? গৃহ-দেবতার মন্দির 

র তাহার আনন্দোৎফুল ছল ছল নেত্র দেখিনা [পতামাত৷ তাহ! 

দে অনুমান করিতে পরিতেন। যথাকালে গর্ভাইমে গোপালের 

ন হুইল, উহ্থারর অব্যবিত পরে তিনি পিতার সঙ্গে নীলাচলে 
ছলেন। তখনও গৌরাঙ্গ সেখানে আসেন নাই। গোপাল 

্াথ দেবের শীমূর্তি দেখিয়া একাত্ত ভক্তিবিহ্বল হইয়াছিলেন। 
ৰা 
|] 

] 

*্ “বেকটের কনষ্ঠ প্রবোধানণ। নাম 

গোপাল তটের পুৰেধ গুরু সে প্রমী৭ ॥ 

অধায়ন উপদন্নন যোগা আচরণে | 

পুর্রবেতে সকল শিক্ষণ গিতৃধ্যের স্থানে ॥” 
অনুরাগবলী। ১ম) ৭ পুঃ। 

“তক্তিবিলাসাশ্চি্থুতে প্রবোধানন্দু্ত শিধো। ভগবৎ প্রিয় 
গ্লোপাল ভটে। রনুনাথপাঁনং সম্ভোবধন্ জপসনাতনৌ চ ॥” 



২৬৬ শগোপাল ভ্ট গোম্খামী 

“ধযৈছে নীলাচলে জগক্লাথ দর্শনে, 

তৈছে শ্মুর্তি ব্যাকরণ আদি অধ্যয়নে ॥” 
ভ. র* ১ম। 

এইভাবে বাল্যকাল হইতে গোপালের দেবভক্কি ও শিক্ষান্গুরাগ ৪ 
করিরা, পিতা মাতার সেবায় তাহার অপূর্ব প্রীতি দেখিয়া সকলে 

হইতেন এবং এইরূপ স্থরূপ ও স্থচরিক্ যোগ্য পু লাভের জন 
বেঙ্কট ভট্রের ভাগোর প্রশংসা করিতেন । এমন সময়ে গোপালের জীব 

প্রকৃত শুন মূহুর্ত উপস্থিত হইল। 
শ্রীগৌরাঙ্গ ২৪ বৎসর বয়সে সঙ্্যাস গ্রহণের পর ১৪৩১ শকের 

মাসে নীলাটলে আদেন। ফাল্গুন মাসে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বা 

সার্বভৌম তাহার নিকট ভক্তিতত্ব বিচারে পরাজিত হইয়া শৈষ্ণবী! 
গ্রহণ করেন। পরবর্তী বৈশাখ মাসের প্রথমে*'( ১৪৩২ শক; ১৫১০: 
তিনি ছুইজন মাত্র সঙ্গী লইয়। দা'ক্ষণাত্যে তীর্থ ভ্রমণে বহিগ্ত। 

পথে গোদ্বাবরী তীরে উড়িষ্যার রাজমন্ত্রী বিষ্ভানগরের রাজা বৈ 
চূড়ামণি রামানন্দ রায় তাহার অন্তরঙ্গ মনা ভক্তরূপে 
হইলেন। পরে তিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে আষাঢ় মাসে শরীর 

উপনীত হইলেন। সেই অদ্ভুত সন্গাসীটি হুরিলামে নাচিয়। ও কা 
করিয়া দেশজর করিতেছিলেন ; যখন যেখানে যাইঠেন, তাহার পূর্ব! 

* যে দুইজন ভক্ত নহাপ্রতুর সঙ্গে ছিলেন, তাহার একজন গোঁবন্দ ক 

তিনি কিছু ভ্রমণ বৃত্তান্ত কড়চাঁয় লিখিয়া রাখেন। সেই “গোবিন্দ দাসের কু 

আছে, মহাপ্রভু (১৪০২৪শকের ) ৭ই বৈশাখ দা'ক্ষণাতা যাত্রা করিয়া] (১৪৩৩? 

ওরা মাখ নীলাচলে ফিরয়া আসেনা (৪৭ ও ২১৯ পৃঃ) যাত্রার তারিখ | 

চৈতন্ত-চরিতান্বতের “বৈশাখ প্রথমে” উল্লেখের অমিল নাই | হৃতরাং কড়চার 

তারিখে অবিশ্বাস করিবার ফারণ দেখি না। 



দা'ক্ষপাত্যে ২৭ 

মে সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হঈত। তিন ভ্রীরজধামে পৌঁছিক্া। কাবেরী 
নদীতে নান করিয়! শ্রীরগনাথজী দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার 

তাবাবেশ হইল। পেই অকুণ-বসন-পর' চম্পক-বরণ দন্্যাপীকে দেখিবার 
জগ কত লোকট মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন, তারা নকলেই 
মুগ্ধ হয়া গেলেন । উহাদের মধ্যে একডন ছিলেন-__বেঙ্কট ভষ্ট) তিনি 

পরম সমাদরে সক্স্যাসীকে নিমন্ত্রণ ক'রয়! নিজ গৃছে লইয়া গেলেন এবং 

তাঁহার পদযৌত করিয়। সেই পাদোদক পরিবারনুদ্ধ সকলে পান 
করিলেন। 

“শ্রীবৈষ্ণব এক বেস্কট ভট্ট নাম। 

প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয় সম্মান | 

ন্জিঘরে লএধ। টৈৈল পাদ প্রক্ষ'লন। 

সেই জল বংশেতে করিল ভক্ষণ ।* চৈ. চ. মধ্য, ঈম। 

চৈতন্ত প্রভু দেই গৃহে কয়েক'দন মবস্থিতি করিলেন। এমন সময় 

ব্যাও প্রবল হুইল এবং চাতু্মান্ত ব্রতের 'সময় নিকটবর্তী হইয়। 

আঁসয়াছিল। ভট্ট ভ্রাতারা তাহাকে অনেক কাকৃতি মিনতি 

করিয়া অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন চাতুম্ধান্ত কাল তাহাদে  কুটারেই 

অতিবুকন করেন। মহাপ্রভু দে আগ্রহাতিশয্য উপেক্ষা কগিতে 

পারিলেন না। প্রীজ-ক্ষেত্রে বহু ব্রাঙ্মণের বাস? প্রভু বেস্কটের গৃহে 

থাঁকিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের! প্রতোকে এক একদিন করিয়! তাহাকে 

ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিতে কঠ্তে চারিমাস পূর্ণ হইয়া গেল। কত ব্রাহ্মণ 

গ্রকে ভিক্ষা দিবার দিন না পাইয়! বড় মনঃকষ্ট পাইলেন। এই 

মাস প্রভু ভট্টগৃহে রহিলেন £__ 
"ভট্শ্রীতে প্রত গ্রিতৃশ্বান্ত তাহা রহে। 

রাতিদিন ভট্টসহ কৃ কথা কছে॥” গ্রে" বি" ১৮শ। 
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; দিনের পর 'দন কত কথাই হত হাগিয়! নাঁচিয়া ভ্রমণ, সফল 

অইয়। কাবেরী গ্গান। তাহাতে কত ব্ঙ্গরসঃ কি সুখেই ভক্তদের দিনগু 

ফাইতেছিল। সেই হাস্ত পরিহাসে কত রহস্তাই উত্তিন্ন হইত ! একবা 

প্রভৃং »ঙ্গ যে লাভ কে, তাহার কটাক্ষে যে পড়ে, সে তাহা 

প্রাপমন সম্রণ না করিয়' পারে না। 

ভট নিজ গৃহে গুলক্ষী-নারায়ণের সেবা করিতেন ? প্রভু তাহার ভি 
নিষ্ঠ! দেখিয়া তুষ্ট হইতেন। লক্ষ্মী কেন রৃষ্ণ-সঙ্গ লাভে ইচ্ছুকঃ উহা 
কোন দোষ-ম্পর্শ হয় কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরে অনেক হাম্ত-পঠিতা 

₹ইত। নারায়ণ ও কৃষ্ণ ন্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও রসোত্কর্ষের নিম 

কৃষ্ণেরই প্রাধান্য,-_কষ্ণন্ত ভগবান্ স্বকং--ইহাই প্রভূ বুঝাইয়। দিলেন 
এইরূপে ভট্ট--গীাঙ্গে অ্ভুত প্রীতিবন্ধন ৪ইয় গেল | 

“নিরন্তর তার সঙ্গে ঠৈল সথ্যভাব। 

হাস্ব-পরিহান দৌহে সথ্যের স্বভাব ॥” 

| ঠৈ* চৈ. 
এত অন্তরঙ্গ হইলেন যে পিতা, সর্বদ। প্রভূর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন- 

তাহার বালক পুত্র, গোপাল । যেমন পিতা তেমনই পুত্র। প্র 

যখন বেঙ্কটের গৃহে আদিলেন, তখন গোপালের বর ১ বসন গা 

হইয়াছে মাত্র। আসিব! মাত্র এই ধিব্যকান্তি বালক গিয়। ' হা 
চরণে লুটাইলেন। তাহার পানে কত চাহিয়। থাকিলেন, তাহার তীষ 

নরনের যেন সাধ দ্িটিতেছিল না । পিতা মাতার সঙ্গে প্রভূর পাদো” 

পান করিলেন। প্রত্ু তাহার সোনার বরণ, লাবণ্য মাথা মুখের | 

প্রচ্ছন্ন প্রতিভার উন্মেষালোকে মহাপুক্ুষের লক্ষণ দেখিতে দেখ" 

বিশ্কারিত নয়নে চাতিয়। থাকিলে, "পরে যেন কোন চিরপরিগি 

সেখ-পুত্তলের স্থায় তাহাকে কোলে লইয়া প্রেমাশ্রসিক্ত ক 
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করিতে লাগিলেন। বালক সে স্পর্শ, সে শক্তি-সঞ্চার স্হ করিতে না 
পাঠিয়া মুঞ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। জন্ম জন্মাস্তরের ন্ুকৃতি থাকিলে এই 

ভাবেই ভগবান স্বন্ধং আসমা! ভক্তের দ্বারে দেখা দিয়া থাকেন। 

গোপালে শুচি-গুদ্ধ শুভ্র জীবনে বাল্য হইতে কোন সংসার-কালিমার 

দাগ ন। পড়ে, সেই জন্তই বুঝি গৌরাঙ্ের এই রুহস্তময় অভিযান এবং 

রদ-ক্ষেত্রে চাতুন্মাত্ত যাপনের এই গ্রহোলক ! 

বালক সেইদিন হইতে গৌরবের পৌষ পাখী হইয়া! গেলেন। সর্বদা 

মঞ্ে সঙ্গে থাকিয়া, কটাক্ষ মাত্র আজ্ঞা পালন কারয়া, আক্তার অপেক্ষায় 

দুধের পানে চাহ থাকিয়া, গোপাল যখন যাহা সাধ্য ও প্রয়োজনীয়, 

দেই ভাবে প্র বান আত্মনিয়োগ করিলেন। 

[নিল গুহে শ্রীগোপাল প্রাপনাথে পাইয়া 

পিতার আজ্ঞা সেবে মহাহষ্ট হইয়া ॥ 

২৬৯ 
তি 

ভর" ১ম। 

হার ফুল য|হ। হয়, তাহাই হইল। ক্ষণিক মাধুমদ্দ তবার্ণব-তরণে 

নাকাস্বকী হয়, আর শ্রীঠৈতস্তের এই দীর্ঘ মঙ্গ বাল্যাবস্থায়ই গোপাপের 

পন ভগ্লি আনিয়া দিল। গৌরাঙ্গের প্রত তাহার এই অত্যখক 

গীত নয়া গোপালের পিতা! ভাঙাকে মহাগ্রতুর চরণে সাঁপয়। |দলেন। 

টাপানপ্ তাহার সঙ্গে আনন্দে দিবাগান্রি যাপন করিতেছিবেন। প্রভুর 

[ধনীর ভক্তগণের কথ। শুনিয়। একদিন গোপালের বড় সাং হইণ, 

নন ক্লীয়ার কাছে তাহার বাড়ী হহল না? তাহ হহণে ত তাল 

তিনি নদায়ার লীলা ধোথতে পারিতেন! কিন্ত তাহার 

বি সম্পৃ্ঘ অপুর্ণ রাহুল নাঃ একদিন গোপাল স্বপ্রচ্ছলে নদীগার 

দত খিয়া চমকিত হহলেন। তিখন গ্রভু তাহাকে অনেক বুঝাই, . 

নানা উপদেশ দিলেন এবং প্রাণপণে পতা মাতা ও 1পত্বাদিগের, 
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সেবা করিতে বলিলেন। অবশেষে পিতা মাতার কালপ্রা্তি হইছে 

তিনি যেন বৃন্দাবন যান, তথায় বহু ভক্তের সহিত তাহার সম্মিলন হটবে 
এই আশ্বাস দিয়া তিনি বালক ভক্তটিকে গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা 

করিলেন। 

মহাপ্রভুর একটি বিশেষত্ব এই, তিনি কখনও কোন গৃহস্থ ভক্তকে 
পিতা মাতার জীবদ্দশায় সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। 

লোকনাথ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও বখুনাথ ভট্ট ইহাদের সকলকে? 

তিনি পিতৃমাতৃ ক্ৃত্য শেষ করিয়া বুন্দাবনে যাইতে বলিয়াছিলেন 

ইহার মধ্যে কেবল রখুনাথ দাস কিরুপে অত্যধিক নির্ষেদ তত্তি 
বশে আত্মহারা হইয়। প্রভূর আদেশ প্রতিপালর্ন%ঃ করিতে, পারে 

নাই, দে কথ! পরে বলিব। আঁর সকলেই আদেশ এ৫েঁ বর্ণে পাঃ 

করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু চাতুর্ধাস্য অতীত হইলে ।বেঙ্কট ভা 

'আতিথ্য ত্যাগ করিস়া,বিদায় লইবার সময় তাহাকে উপদেশ (দিলেন 4 

"গোপাল ভট্ট নাম এই তোমার কুমার । 
মোর অতি কৃপ। হয়, ইহার উপর॥ 

পড়াইয়! সুপশ্ডিত করিবে ইহারে। 

বিছা! নাহি দিবে ইহা! কহিল তোমারে ॥* প্রো, 

বিদায় কালে গোষ্টীপহ ভট কাদিয়! আকুল হইলেন) * আরঞ্জকি 

থাকিয়া! তাহার গৃহ পবিজ্র করিবার জন্ত কত কাতর প্রার্থনা : 

৯ ভক্তিরতাকর,। প্রেমবিলাস ও অনুরাগবল্লী প্রভৃতি খ্রন্থে দে 

মহাপ্রভু যখন বেহ্কট ভটের গৃহে অবস্থিতি করিতে দিলেন, তখন সজ 

ভাহার সেবা করেন এবং বিদ'্য কালে--. , | 

প্তিমল্ল বেস্কট"প্রযোধানন্দ তিনে। 
বিচরযে প্রভবিনা রতিষ ফেহনে ॥ ২০ ঘর ১৭া 



দাক্ষিণাত্যে এ. ২৭১ 

ধ্াকিলেন না। সকলকে একে একে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করিয়া 

ডিনি পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বার হুইলেন। বেঙ্কটের গৃহে চারি মাল 
রিয়া যে উৎসবানন্দ ,চলিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল, আর সকলের মনে 
ক নিদারুণ শোকের ছায়া পড়িল। 
( ইহার পর গোপাল আর বিংশাধিক বর্ষ কাল গৃহাশ্রমে ছিলেন) তন্মধ্যে 
তিনি নান! শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন হইয়া বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেন এবং 
তব উপদেশ মত মন্ত্রজপ ও সাধন ভজন করিয়া সাধনপণেও আনক 
ঃমর হইলেন । কধিকাশানন্দ কাশীতে বসিয়া সে সব সংবাদ শুনিয়া 
লেন এবং তাহার দেহের শিষা গোপালকে গৌরাঙ্গ যে ভাবে চরমের 
মপথে টানিরা হিয়া ছিলেন, তাহ? শুনিয়া প্রভুর প্রতি তার বিদ্বেষ 
য়া উঠিয়াছি র । প্রায় ছুই বৎসর কাল দাক্ষিপাতা পরিভ্রমণের পরু 

ন ১৪৩৩ শুর যাঘ মাসে নীলাচলে ফিরিগেন,, তখন প্রত ভাহার 
চয় পাইয়ুরছিলেন। এ বিদ্বেষ বশে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস 

[বনের দেযোদ্ঘাটন করিবার জন্ত যে সব স্লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
হাকে সুহার উত্তর দিতে হইয়াছিল । 

।গ্োপান্্রী ভাগবত পড়িয়৷ ভক্ত হইলেন এবং পথের প্রতীক্ষায় বসিয়! 
(দাই বুন্দাবনে যাইবার জন্ত উতৎকণ্টিত থাকিতেন। তিনি 

ং বৃক্রীতে হয় প্রবোধানন্দও তথন গৃহে ছিলেন এবং প্রহর প্রাতি একান্ত ভক্তি- 

বন্ধ এ সংবাদ লতা বলিয়া! বোধ হয় না। ইহার ৩৪ বৎসর পঞ্ধে 

ত এই প্রকাশানন্দের সহিত *মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ও শান্্র-বিচার হয়, তখন 

শানন্দ ভল্তিপখের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং প্রসুর প্রাতি বিদ্বেষ ও 
ছি অনা ভাব প্রদর্শন করেন নাই'। হৃতরাং নিজগৃহে প্রতুর সহিত ভাহার 

ই্রনাই, উহার পূর্বেই তিমি কাশী*প্রবাসী' হইয়াছিলেন, ইহাই দত্য কথা 



২৭২ শ্ীগোপাল ভষ্ট গোস্বামী 

পিতৃমাত-বিয়োগ পর্যন্ত গৃহে থাকিক পুপ্রের ধর্্ প্রতিপালন কগিনে 

কেবল প্রভুর আদেশে তাহার বিবাহ হইল না। এই দীর্ঘ-কাল গোগা 

কি ভাবে জ্ঞানার্জন ওইষ্ট ভজন করিতেন, তাহার জীবনে কত 1 

ঘটন। ঘটিক্াছিল, তাহার কিছুই আমাদের জানিবার উপায় নাই।। 

কুষ্দাস কবিরাজ যখন ভ্চৈতন্ত-চরিতামৃত রচন। করিবার জন্ত গে 

গণের চরণে অনুমতি প্রার্থনা করিয়। ছিলেন, কেবল লোকনাথ ও গোগ 

ভট্ট এই দুইজনে তাহাকে বলিয়া! দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন গ্রশ্থ মূ 

উহ্থাদের প্রসঙ্গে কিছু না লিখেন । তিনি সে মাজ্ঞা। জজ্যন কি 

পারেন নাই, এক্ন্ত চরিতাযুতে গোপালের কথা? নাই । সমমাম 

অন্য কোন প্রামাণিক গ্রশ্থেও গোপালের কথধা বিশেষ কছু নাই। 
১ 

০২১ 

বৃন্দাবনে। 

মহাপ্রভুর আগমনের প্রায় বিশ বৎসর পরে বেস্কটভর্জী। ও ৩1 

সহ্ধর্শিলীর কাল হইল। গোপাল যথারীতি তঁ'হাদের | 

ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । যে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য প্রভুর সী 

তাহার চিত্ত চিরলা্সাক্িত ছিল, সেই চিরম্ন্দর জধামে যাইযষি নি 

একান্ত ব্যাকুল হইয়া! তিনি গৃহ হইতে নিষ্র্াস্ত কটলেনধ 

* গোপাল যে “অজ্মকালে সকল শাস্েতে বিচক্ষণ” এনং সে দে 
বিশ্বান কেহ ছিলেন নী। ভক্তিরপ্ৰাকরাদি গ্রন্থে ইহা বহস্থানে লিখিত আছে 



' স্বন্দাধনে ২৭৩ 
মি 

মাগ্রতু অপ্রকট হন নাই). নীলাচলে গিয়া তাহার চরণ-বদন! করিয়া 
যাইবার জন্ত প্রাণ কাদিল বটে, পকিস্তু সেখানে যাইতে আজ্ঞা নাই, গাই যাইতে পারিলেন না। আবদ্ধ গোবংস ছাড়া দিলে যেদন 
মাতার নিকট দৌড় মারে, গোপাল সেইরূপ বৃন্দাবনের পথে টিলেন।” * 
এহইল ১৪৫৩ শকের (১৫৩১ খৃঃ) কথা) ঈহার বন্ধ তাহার 
ওর ও পিতৃব্য মহাপ্রেতুর নিকট দীক্ষান্তে মর 
বৃদাবনে গিয়৷ নন্দকুপে বাস করিতেছিলেন (১৪৩৭ শক )। তখন 
হার আর মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ বা নিজশিষ্য গোপালের প্রতি বিরক্কি 
ছিলি না। . গোপালের প্রতি প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া, তিনি 
গোপালকে মনে মি আকধণ করিতে ছিলেন। কিন্তু গোপাল পিতৃমাতি- 
ধার অন্ত বার্ছিি হইতে পারিতেছিলেন না। যখন সময় আসিল, 
খন গোপাল দুরাগলের মত ছুটিয়া ছুটিয়া কান্দিয়! কানিয়া শ্রীধামে 
টপনীত হইলেন 
৷ প্রবোধানুর্দ যখন আসেন, তখনও বৃন্দাবন" জঙ্গলময়। আমর! 

পর্ছি, ১৪৩১ শকে সর্ব প্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী 
রগ তীর্যোদ্ধার করিতে ধাকেন ? পরে স্বুদ্ধি রায় ও প্রবোধাননা 

ীধেন খুবং ক্রমে রূপ, সনাতন ও অন্যান্য ভক্তের! আসিয়া বৃন্দাবন 
[গাইয় প্তৃলিলেন। গোপাল যখন ব্রজধামে পৌছিয়৷ খু'জিয়া, খু'জিয়া 
| ওঁ প্রবোধানন্দের কুটারে পৌছিলেন, তখন রূপননাতন শ্রীধামে 
ব্ব্ী। াইবা মাত প্রবোধানন্দ ভ্রাতুপুর্কে উহাদের  নিফট 

দিলেন। উহার! গোপালের বার্তা মহ]গ্রতুর মুখে বনুবারি 
টু /* ;) আজ্ তাহার মধুর মূর্তি ও ভক্তির লক্ষণ দেখিয়। উভয়ে র 

”্ 

ছূ 
ছি 

তমা শিশির কুষার:খোধ প্রণীত “প্রযোধানদা ও গোপাল ভট” ৬৯ পৃঃ1 

টান 



হ্গ৪ শগোপাণ ভট গোম্বাদী 

মোহিত কইয়। সেই, যুবককে গ্লেছের ফোলে ক্মাপ্ীয় দিলেন । গোগ 
বাস্তবিকই “কাস্থ। করাজিয়” নিফিঞ্চন ভক্ত, তাহাকে আশ্রর দেও 
তাছাদের প্রধান কার্ধ্য। তাহাকে পাইয়। গুই ভ্রাতা আনন্দে উৎ। 

হইয়া, গোপালের আগমন বার্তা নীপাচলে মহাপ্রভুর নিকট প্র 
করিজেন। পত্র পাইয়া তীহার আর আঁনন্দ ধরে না; সে আনন্দ-ধা 

নীলাচলে সকল ভক্তের মধ্যে সংক্রামিত হুটল। মহাপ্রভু নিজ হ 
রূপমনাতনকে প্রত্যুত্তর দিলেন এবং লিখিয়! পাঠালেন, তাহারা 

গোপাল ভট্টকে নিজ ভ্রাতার ভুল্য জানেন । আর গোঁপালকে তা। 
আঁশবীর্ব্বাদ স্বরূপ নিজের বসিবার আসন * ও ডোর কৌপিন বটি 

দিয়া পাঠাইলেন। পত্র সহ সে কৃপাঁঁনিদর্শন যখনুন'পৌছিল, ত 
বৃন্দাৰনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্থির করিলেন,কগাপাল প্রভুর | 

ন্মেহের পানর এবং তক্ হিসাবে অতি স্থুপাজ্র | বুন্দাবনে "ক আনন্দোৎ 

চলিল। গোপাল যখন শুনিজেন, তাঁভার ইষউদেব তা "র কথা শব 

করিয়া শ্বহত্তে পত্র 'লিখিয্বাছেন এবং যাহা তিনি এ পর্যাস্ত, কাহারও । 

করেন নাই, নিজের কৃপার সামগ্রী তাভার জন্ত পাঠাইগ্জাছেন,২$খন তি 
উৎকট আনন্দে পরিপ্রুত ভইরা মৃচ্ছিত তইপেন। মুন 
প্রভূর আসনে বসিভে চাহিলেন না, আসনাক বারংবু, 

করিতে লাগিলেন । ভক্তের যখন বুঝাইলেন, প্রভূ যখন তত 

নিজের বেশ ও নিক্ের আসন পাঠারস্থাছেন ৩খন তিনি ছে 

বুনদ্দাবনে নিজের উত্তরাধিকারী ব! নিজ সম্প্রদায়ের কর্ত। শ্রী 

করিয়াছেন। তখন. গোপাল প্রভুর আঙনে বসিলেন, আন] 
কোৌপীন গলায় বাঁধিয়! বড় গৌরব অনুঙ্তব করিতে লাগিলেন । | 

« এই আসন খানি একখানি কুকরর্দণ কাষ্ঠের ফুদ্র পিড়। 2 
রধারমণের মঙগিরে ভক্চিতে পুজিত হইতেছে। 



মহাপ্রভুর যেদন আজ্ঞা তাহাই হইল) সনাতন ও রূপ নবাগত 
লকে "আপনাদের অনুজ ত্রার্তার মত দ্নেহাকর্ষণে আবদ্ধ করিলেন 

তিন জনের মধ্যে এমন সৌন্ব সংস্থাপিত হুইল যে, তিন জনের দেহ 
ভিন্ন ছিল, অন্তভাবে তিন জন এক হইয়া গেলেন। ব্ুপননাতন 

য়ে ধে শান্তুগ্রন্থ সঙ্কলনে ব্যাপৃত ছিলেন, গোপাল ভট্ট সেই কাধে 

(দের সহযোগী হইলেন । একত্র বসিয়া আলোচন! না করিয়া, একমত 

হইয়া উচারা কেহ কোন সিদ্ধান্ত গ্রস্থমধো স্থান দেন নাই। সুতরাং 

গুলি ভিন্ন ভিক্প নামে প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষাবৈচিত্রোর আবরণে 

রিত হইলেও, মূলতঃ উহাদের সার যতের জন্ত সকলেই সমভাবে . 

| 

শোকের উন্রদ উৎলিয় উঠিল! নীলাচলের প্রেমের হাট .ভাঙ্গিয়া 

। ভক্তের/র্মনেকে বৃন্দাবনে আসিলেন, কেহ কেহ শীপ্র শীপ্ঘ তক্ুত্যাগ 

অস্ত্র হইলেন, হুইচার্রিজন অক্ক স্থানে চলিয়া গেলেন। মহা” 

৫ত বৈষ্ঞব-ধন্ম পিতৃহারা ভইলেও ভ্রাতৃহারা হইল না। 

1ভত্রবৃন্দাবনে বসিয়া একযোগে এই ধর্দের মূলতত্ব স্থির ভিত্তির 

 প্রর্তি্টী করিলেন। 

পুর অন্তধ্ণীনের পর লৌকে ভাবিল, তিনি যখন গোপাল ভট্টের 

[ পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বাস্তবিকই গুরুর গধিতে 

পুক্ধ পান্র। মহাপ্রভু কখনও অন্ুযুদুর উপর বিশদ 
[ন নাই। কলে হেষন ভাঁবিলেন, কারধ্যতঃ তাহাই করিলেন। 

দীক্ষা গ্রহণ করিবার আকাক্া জানাইলে, তাহাকে সর্বপ্রধমে 
নিকট প্রেরণ করা! হইত। গোপাল অনেকের পরপাবের 



২৭ শীগোপাল ভট্ট গোস্বামী 

কান্ডারী ভইলেন, সে কথা পরে বলতেছি । "আশ্্রে. তাহার পাড়ে 

কথ বলিব। | ৮ 

জীপ্রভুর আদেশক্রেষে শ্ীসনাতন বৈষ্ঞ্ব-স্থৃতি সংগ্রহ করিতে ছিলে 

গোপাল আিবা মাত্র তাহাকে প্রধানতঃ সেই কার্ধ্যে ব্রতী করিলে; 
মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর গোপালকে তাহার প্রতিনিঘিন্বক্ষপ য 

করিয়া সনাতন তাহারই নামে বিখ্যাত বৈষ্ঞব-স্থৃতিতরস্থ “হরিভক্কিবিলা 

প্রকাশ করিলেন * এবং নিঙ্গে নুবিশদ টাকা রচনা করিয়া এ 
প্রামাণিকতা৷ সুদৃঢ় ও সুবোধ্য করিয়া দিলেন । দে কথ। পুর্বে বলিয়া 
(১২৩ পৃঃ)1 এই বিরাট গ্রন্থে প্রধানতঃ রাঁধাক্কষের পুজাপদ্ধতি 

গৌড়ীয় বৈষাব সম্প্রদায়ের ষাবতীর় ধর্্মা্শাসন লিপির্ন ৫ হইক়াছে। দ 
পুরাণের সারমত সন্ধান করিয়া! ভগবস্তক্তির 'আলোচগ। এবং" ভক্ত 

বৈষ্ঃবাঁচারের বিধ-নিষেধ এমনভাবে কোথাও সঙ্কলিত কয় নাই। 1 

পুত্ঠকে ক্রমান্বয়ে গুরুশি্য-লক্ষণ অঞ্রমাহাত্মা, জন্গমুহূর্জ হইতে ' 
পর্াস্ত বৈষবের দিনকৃত্য, পুজা প্রণালী ও বিগ্রহ মেবা, ও? 
পের মহিমা, ১-ঝবাপরাধ ও প্রেমভক্কি-লক্ষণ, একাদশী গুঁডতি 

মাসচর্ধ্যা, শ্রীমূর্তির গঠন ও সংস্কার, মন্দিরাদি নির্মাণ 

* গোপালের নামে জীগোন্বাসী সনাতন । 

করিল জীহরিভভি বিলাল বর্ণন॥ 

তর; ১ম, ১৪ পৃঃ 

শ' “সংগ্রহ করিল ভীভাগবত প্রধান। 

সর্বধুরাথের বাক করির] সন্ধান । 
শগাধান তত ভভ্ত-যোগা সদাচার । 

এসর তদ্থের ধাহ। দেখাইগ পার ॥” 

অনুরাগ বলী, ১৭, » পৃঃ 



পা 07 তল পাপা পিপাসা তীর কৃত) সঙ্থদ্ধে মনত্রদি ও বিধি-ব্যবস্থা এই গ্রন্থের, বিংশতি বিলাসে 
বধ্যানরে অতি সন্দর, সরল ও সুবিষ্তপ্তভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই 

হই আমাদের দেশের বৈষঃবগণের আচারাহুষ্ঠান বিষয়ে একমাত্র পরি- 
ঈলক। ইহা! প্রধানতঃ সজ্জন ও ধনবান গৃহস্থ বৈধবগণের কর্তা 
[পনের জন্ত শিখিত) ইহাতে সর্ব াগী উদাসীন: মহাত্মগণ সন্ধে কিছুই 
ত হয় নাই, কারণ তাহার! যথাযথ শাস্ত্র বা গুরুমুখ হইতেই কর্তব্য 

ন্ধে উপদেশ লইবেন। সফলের পক্ষেই একথা মনে রাখা উচিত যে, 
াচারই ভক্তির একমাত্র প্রধানতম ধন, তাহাই রক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী 
গ্রন্থে আছে। চবে যাহারা সর্বধন্মর পরিত্যাগ করিয়া ভ্রভগবানে 
ৰ শি কর্সাছেন, তাহাদিগকে তক্তাবীন ভগবান সর্ব 

চরেন, তাহাদিগকে কোন আচার-নিয়মের বশীতৃত 

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া ফির্বার সময় হুইখানি 
পুথি সংগ্রহ করিয়৷ আনেন, উহার একখানি ব্রক্ম-সংহিত। 

ভারতের নানাতীর্থে দেবমন্দিরে বৈষ্ণব ব্রাঙ্ষপগণ এই 
* পৃথি পাঠ করেন। কবিরাজ গোথ্ামী বলেন, 

ক্ষির্ণামৃত সমবস্ত নাহি ত্রিতৃবনে । 

হইতে হয় শুদ্ধ. কৃষ্টপ্রেম জ্ঞানে ॥ 
সৌন্দর্য্য মাধুধ্য কৃষ্ণলীলার অবধি 
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ 
| চৈ, চ, মধ্য ঈম। রা 

সু্রাপ ভট্ট গোস্বামী এই কৃষ্ণকর্ণানৃত গ্রন্থের ভীকৃঞ্ণব্রতা নাহ . 

সশরন করেন, কারণ তিনি ছানিতেন এই গর্থের মুলত | 
দন দি ৪ 



২৭৮ শ্রীগোপাব ই গোস্বামী 

ব্যাখ্যায় এবং ইহার মাহাত্মা-প্রচারে ভীহার ইঠ্রেবেরই তু সা 
হইবে? % 

শ্রীকফতথ ও শ্রীচৈতন্তের অবতারবাদ গ্রতিপন্জ করিবার মান 
গোপাল ভষ্টই প্রথম কতকগুলি দার্শনিক সনর্ভ রচনা! ককিতে ছিলেন, 
উহ! অবশেষে সম্পূর্ণ ও চ্শৃঙ্খলভাবে প্রচাতিত করিবার জন্য বহ়ঃকনি) 
এবং নহাপত্তিত শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাই শ্রীষীবে 

গ্রমিদ্ধ ষট.সন্দর্ভের মুল, মে কথ পুর্ব্বে বলিয়াছি। 
গোপাল ভট্ট বিররচিত অন্থ ফোন বিশেষ গ্রন্থের পরিচয় পাঁওয়! যা 

নাঁ। তবে তাহার রচিত ছুইচারিটি পদ বা গান লিজ, উচ্চ! প্রাণী 
বাঙ্গাল! ভাঁষায় লিখিত । বাঙ্গালী মকাপ্রভূর নিকট & ক্ষ লইয়া, বানা 
সবপসনাতনের অন্জকল্প হইয়া গোপাল ভষ্টও বাঙ্গালী | ইয়া! গিয়াছিলে? 
শিশির কুমার স্মন্দর কথা বলিয়াছেন প্ষেমন কন্কাঁর 1৬বাহ হইলে, 

শ্বাবীর গোজ পার, সেইরূপ প্রবোধানন্দ ও গোপাল ও প্রভুর ও 

হওয়'য় বাজালী হইয়! গেলেন ।” ? বাঙ্গালী ভাবাপস্ন'গোপুলর 

কবিতায় বিস্তাপতি প্রভৃতি পদকর্থার সঙ্গীত-মাধুরীর বন্ধু 
গোপালকুত গ্রস্থাদির সংখ্যা অধিক না হইলেও তিনি ষের 

শান্্রসিদ্ধান্তের সহযোগী এবং শ্রীজীবের গ্রন্থনিচয়ের উপদেই 
তাহাতে সন্দেহ নাই । | 

গোপাল ভট্ট উত্তর দেশে তীথ ভ্রমণ কালে গ্ডকী নদীপগর্ এ 

“কৃষ্ণকর্ণীমৃতস্তেতাং টাকাং ভ্রীকুফবভাং। ূ 
গোপাল তই? কুরুতে ভীবিড়াবনিনিষ্জারঃ |” 

টাকার মঙলাচরণ ॥ 
নির্জর--দেখত|| পস্রাবিড়াবনি-নির্জৰ অর্থাৎ ভ্রাবিড় 
ভূমিদেষ ব! জাবিড়দেশীদ তরাঙ্গণ | 

1 *প্রবোধানন্য এ গোপাল ভউ,* ৭৮-৭৯ পৃঃ 



বৃন্দাবনে হন 

নগ্রাম শিল পাইয়াছিলেন, উহা! আনিয়া তিনি নিতাপুজ। করিতেন । 
(পিসনাড়িন কর্তৃক ৮গোবিনাজী ও মদনগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহের সেখ! 
[পনের পর, গোপাল তট্ট্রেরও পৃথক্ ভাবে সেইরূপ একটি স্রীমূ্তিযু, সেবা 
্রিবার ভিলা তয়। রূপ গোস্বামী অগ্রজের মত তাহার সকল সাধ 

রদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ দাধও তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই। 
প্রবাদ আছে, একদা এক ধনী ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া প্রধান প্রধান মক্ষল 
বগ্রন্থের প্রত্যেকের জন্ঠ নানাবিধ বন্ত্র ও রত্ধালঙ্কার দিয়া যান। গোপালের 
বড় ইচ্ছা হয়, তাহার শালগ্রাম ঠাকুরটি হস্তপদ্দ বিশিষ্ট হইলে তিনি 

তাহাকে উক্ত শন পরাইয় অতুল আনন লাভ করিতে পারিতেন, 

পরদিন দ্বেখা গে" চরাতিমধ্যে তাহাব শালগ্রাম একটি শ্রীবিগ্রহে পরিণত 
হইয়াছেন । তর তাহ্বর আনন্দ আর ধরে না) তিনি উহাকে মনের 
গাধে মাজা ইপ্? এবং নাম রাখিলেন প্ক্রীরাধারমণ;* কারণ এই বিগ্রহ 
সু হইলেও /াতে নাকি রাসলীলার মূর্তি প্রকটিত,হইয়াছিল। 

কিন্ত এপু্ননুরাগ-বললী* গ্রন্থে এই রাধারমণ বিগ্রহেব উৎপত্তির অন্ত 

রে ধতে পাওয়া যায়। বখন গোপাঁলের-- 
“নিজারত্ত দেবা কবিতে উৎকণ্ঠা বাটটিল। 

বুঝি গোমাগ্রি গৌড় হইতে বস্ত আনাইল ॥ 
এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ করি। 

মনের আকুতি মনে বিচাব আচরি | 

গোপাল ভট্ট গোসাঞ্চির জানি অভিলাষ । 

খ্বহত্তে জীরপ গোনাঞ্ি়করিল প্রকাশ ॥” 

মগণ উতৎমব করি অভিষেক কৈল। 

সীরাধারমণ নাম গ্রকট কাঁরিল।৮ 
(অমৃতবাজার প্রেস সংস্করণ, ১৪ পৃঃ) 



ছিল পিপল 

শু জু এ লু শি পিই ইশা পন 

* প্রীনিবাসের শিষা।গুশিধা মলোহর দাস প্রণীত “অনুরাগ 

২৮৬ জ্ীগোপাঁল ভষ্ট গোম্বামী 

অর্থাৎ গোপাল ভট্টের স্বতন্ত্র সেবা-স্থাপনে অভিলাব হইয়াছে জা 
রূপ গোলাঞ্চি গৌড় কইতে বস্ত (উপযুক্ত প্রস্তর ) এবং এক কা 
আনিয়া, তাহাকে উপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া নিজের মনঃ-কর্িত 

রচনা করিয়া গোপালকে সমর্পশ করিলেন, এবং পরে তিনি এ 

মন্দিয় নির্াণ করিয়! পরবন্তী বৈশাখী পুর্ণিমাতে রাধারমণের অভি 

সম্পন্ন করিলেন । তদ্দবধি গ্রতিবৎসর এ তিথিতে রাধারমণের সিংহ 

যাত্র। বা অভিবেক মহোৎসর অনুষ্ঠিত হয়। রাধারমণের উৎপত্তি 

প্রবাদগত গল্পে অনাস্থা করিবার কোন কারণ দেখিন1! এবং প্রবাদ 

এই শ্লোকে আছে ৫ 

“বনচন্ত্রকলাবুক্কে শাকে চৈজ্ সিতেখমলে। 

বন্দাবনে দশম্য্ত পূর্ণামুরাগবল্িকা। |” 
বহৃ৮5৮, চত্্রস্প ১, কলা-০১৬ অর্থাৎ ১৬১৮ শকে বা ১৯৯৬ হু] খর 

পছগুজি ভক্তির্রাকরে একটু বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত হইঘ্লাছে। বথা/-- 

“নিজসেবা করিতেই উৎকষ্ঠা বাড়িল। 

বুধি গোদাপ্রিয দ্বারে প্রতৃর ইচ্ছ। ছৈল। 
এল্সদিন রূপমাত্র উপলক্ষ্য করি। 

মনের আকুতি মনে বিচার আঁচরি ॥ 

ঞরগোপাল ভট-গোসাক্রি জাবি অভিলাষ | 
স্বয়ং রাপ জ্রীগোপালে করিল! প্রকাশ 1” 

ভি... ননদ উনার শপ এ পাত ১ এটি 



হৃন্দাথনে, ২৮১ 
০০০ 

নস 

ঢাওরজজেবের রাজত্বকালে তাহার অত্যাচার ভরে বখন ৩গোধিস্বজী 
চ প্রধান প্রধান বিগ্রহ জয়পুরে নীত হন, তখন রাধারমণ 
স্থানান্তরিত হন নাই; সেবকগণ কিছুকাল গুগুতাবে ঠাকুরের 

পুজা করিতেন। এই বিগ্রহটি খুব ক্ষুদ্র, ইহার সঙ্গে কোন 
রি নাই। শুধু বিগ্রহটির বামতাগে ক্ষুদ্র সিংহামনের উপর 
[কুট স্থাপন করতঃ প্রীরাধার সেবা কর! হস্। রূপ গোস্বামীর 

[ মন্দির এখন নাই) পরে কয়েকবার সে মঙ্গির নবগঠিত 
সত হইয়াছে। আধুনিক মন্দিরটি আকারে ক্ষুত্র এবং লাধারণ 

বং উহ্ধা সযত্ব সংরক্ষিত এবং অল্লাধিক শিল্প-সমন্থিত। 
তন মন্দিরটি ;ক্ষৌ-নিবাসী, সাহ কুন্দন নামক একধনী বণিক ও 

ভ্রাতার অট/নির্ছিত হয় ।* 

টাঁ্রভূর অ ঠিক হওয়ার পর ধাহারা বুন্দাবনে আদিলেন তন্মধ্যে 
/প্রধান। রযুনাথ ভষ্ট পূর্বেই আঁসিয়াছিলেন, গ্রীজীব 

| আসিলেন। গোস্বামীদিগের মধ্যে রূপসনাতন খুব বৃদ্ধ, 
যয করিবার বয়স, অবসর বা প্রবৃত্তি ছিল না) তাহার! 

বার দিন গণন। করিতে করিতে শাস্ত্র-সাধনায় বান্ত 

বুনাঁথ দাস কায়স্থ-সম্তান, লোকে তাহাকে গুরুরূপে পাইলে 
ঝরে বটে, কিন্ত তিনি দৈষ্ঠের খনি এবং ভজন সাধনে সম্পূর্ণ 

সুর বিশেষতঃ তিনি নিজে যে কাহাকেও শিষ্য করিবার 

সম্পূর্ণ অর্থবোধই হয় নাঁ। ইহাতে গোঁড় হইতে £বস্ত” আনান হইল এবং 
নক “কারিগর” দ্বারা মুত্তি গঠিত হইল, এইটুকু সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া ইই- 

প্রবাদগত বর্ধন! অসন্দিক্ধ রাখাই উদ্দেস্য। পত্রিকা প্রেসের সংক্বরগে 
কোন পুঁখিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া! ভূগিকা-লেখক বাবু বৃপালকাস্ি 
কোন তক তুলেন নাই । 

“কথ,” »১পঃ 



২হ ভীগোপান্গ ভ গোশ্ামী 
মা ০ 

অধিকারী, এমন মনে করিতেন না। লোকনাথ কাহাকেও নি 
কঙ্জিবেন ন।, বণিক্গা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, নে প্রতিজ্ঞা গাঁাকে একবার যা 
তঙ্গ করিতে হইয়াছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। ক্মপর তিন জনে 
মধ্যে জ্ীজীব লকলের বয়ঃ কনিষ্ঠ) সুতরাং জপসনাতনের ব্যবস্থায় শিবা 
করিবার প্রধান ভার ভট্মুগরলের উপরই নিপতিত হইল । ভঙিবাঃ 

তাহাদের মধ্যেও কোন বিরোধ উপস্থিত না হয়, এজন রূপসনান 
উত্তরের কার্য্যক্সেতও পৃথক করিয়াদিলেন । 

“গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিম! মাত্র । 

গৌড়িরা আসিলে বধুনাথ কপাপান্র/? 
এ নিয়ম করিয়াছে ছই মহ্াশগ | 

পরমার্শ বাবহারে যেন বিরোধ না হঠ॥” 

চৈতন্তদেবের প্রতিনিধি স্বন্ধপ বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের গু হই 

সেই শিষাগণের মধ্যে পঞ্চ্বন বিখ্যাত £-_ 
প্জ্রনিবাদাচার্যা, হরিবংশ ব্রবাসী | 

গোপীনাথ পুজারি জন্প বড় গুণরাশি ॥ 
আর ছুই শিষা ভট্টের বড় প্রেমরাশি । 

শতুয়াম, মকরন্দ গুজরাটবাী 1” 
& 

শেষোক্চ ছুইজন সম্বন্ধে আমরা নামের অধিক কিছুই 
তযে অপর ভিন জন বিশেষ বিখ্যাত, ভদ্দধ্ে 
পর্বাপ্রধান। ইনি একজন গৌড়ীগ জাঙগগণ। গোপাল 



বুন্দাবনে ৮৩ 
০৮ প্রা পার 

উত্তরাখণ্ডে . তীর্থব্রঘণে * গিকাছিলেন, তখন হরিছারের নিকটমর্তী 
'দেববন হইতে ইহাকে শিষ্য করিয়া! সঙ্গে আনেন) পরে বহুকাল 
পর্বত এই পার্থ ভক্চের ক্সনাবিল ভক্কি ও জ্ঞানোনতি দেখিয়। 

ভউগোখামী আ্ন্ধিমকালে ইহারই উপর শ্রীরাধাররণের সেবাভায় 
দিয়া যান । গোপীনাথ চিরকুমার, তীহার সম্তানাদি. ছিল না, 
ভিনি মৃত্থ্যকালে "কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাযোদরের উপর পুজার রার্পণ 
করেন। তদবধি এই খংশীয়ের! স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের পুজা করিয়া 
াসিতেছেন, কখনও কোন বৃতিতূক্ ব্রাহ্মণদ্বারা পুজা বা ভোগরব্ধন 
রান ন1। রের বংশে বস্থ পণ্ডিতের আবির্ভাব তইয়াছে, 

চ্মধা মধুস্দন রী সার্কভৌমের নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য। তিনি 
বাধারমণ-প্রাকা ন্মে হিন্দীতে পুস্তক লিখিঙ্া গিয়াছেন। 
হা ভইতে দে 'ট্টের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখ 

দগ্ধ ভাবে পয গিয়াছে । 

দ্বিতীয় |র্রিধান শিষ্য--হরিবংশ মিশ্র । * ইন্সি ব্রঞুবাসী ক্রা্ষণ ও 

ধান পীঙুত এবং ভু গোম্বামীর অনুর্ক্ত সেবক ছিলেন। 
পাল প্রি যখন হরিভক্িবিলাদ নামক বৈষ্ঃব-স্থরি প্রচার 
বেন, উ্টার হাদশ বিলালে একাদশী ব্রতমাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে । 
চদার দিনে বা হরিবাসরে বৈষুবের পক্ষে কিছু ভক্ষণ করা! বু 

বিরুদ্ধ বলিয়! সিদ্ধান্ত আছে। হরিবংশের কি ছূর্ব,জি, তিনি 

্া রএকাদশীদিনে তাল চর্ধপণ করিতে করিতে গুরুর নিকট 
। [5 গুক্ষ উচ্চ! দেখিয়া তীহাকে ভতসনা করিলে হরিবংশ 
রিলেদ, তিনি জীরাধার প্রসাদদী তাবুল ভক্ষণ করিতেছেন। 

দি হিত ভ্রিবংশ নামে পরিচিত। ইনি “রাধাহধানিধি* একখানি সংখকত 



২৯৪ জবীগোপান ভউ গোস্বামী 

গোস্থামীদিগ্বের মধো কথা উঠিল) হ্রিবংশ একজন বিশিষ্ট ভত্ত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরপ বলিলেন, ভক্ত হইবে তাহার পক্ষে 
প্রচারিত বৈষ্ণব আচার পজ্যন করা ভাল হয় নাই । অন্তহার! নিয়মরক্ষ 
করাইতে হইলে, নিক্ষের] সে নিয়ম পালন করা! কর্তব্য হুরিবংশ 
তাক! শুনিলেন না, সুতরাং অপরাধী সাবাস্ত করিক্া গোপাল ভু 
তাহাকে বর্জন করিলেন। তখন হরিবংশ গোপালের গুরু ও পিডৃব 
প্রবোধানন্দের শরণাপন্ন হইলেন। প্রবোধানন বুদ্দাবনে আল! অব 
নিজের ভজন সাধন লইয়। নিভৃতে নন্দকুপে বাস করিতেন, কোন ভক্ত 
সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতেন ন!, বা! বৈষ্ণবাচারের প্পেক্ষা রাখিতে 

না। হরিধংশ তীহারই আশ্রমে থাকিয়। "বালক্র্শেনজের এক নৃত, 
মতের স্থষ্টি করেন? সে মতে প্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ, শ্রী 
বল্ল বলিয়া রাধাবল্লীত নামে পরিচিত । এজন্ত এই 
নাম হইল “রাধাবল্লতী” সম্প্রদায়। উহার বৃন্দাবনে রাধ$ 
স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের ভক্তের এক্ষণে গৌরাঙ্গ 
না, বিলাস-কলার ষধ্যে সখীভাবে শ্রীরাধার সেব৷ করেন 11 

উত্তর ভারতে এই মতের বুশিশ্ধ বিস্তমান.। 
তৃতীয় শিল্প শ্রীনিবাস আচার্ধা। রূপ সনাতনের ন্স্রধানের [বাব 

পরে ভচৈতন্তের দ্বিতীয় অবতার তুল্য এই বঙ্গদেশীর় অতুল্য ৮০1 

আমিয়। শ্ীগোপাল ভষ্টরের শরণাপন্ন হন। কথিত আছে, সব্লার্ 

ভট্টগরোস্থামী তাঁহাকে শিশ্যুরূপে গ্রহণ করিনা ছিলেন । এীনিবাসটবিং 
ধিক বর্ধকাল বৃশ্দাবর্নে থাকি, সমন্ধ। শাঙ্মস্থন ও তীর্ঘ দর্শন) 
সমক্ ব্রজতূমি অঞ্রুনিক্ক এবং ভজ্জগণকে গ্নেহনিক্ত করিয়া, পরমা 
অদ্ধিতী পঙ্ডিত হইলেন । শ্রীজীব গোত্থাবীর ব্যবস্থা কিরপে [1 

৷ বৈষবগ্রহয়াশি ও ভক্তিধর্্ বলদেশে . প্রচারিত হুইগাছিল, ত 



বৃন্দাবনে ২৮৫ 
পাটি লা ছি এ সা লাকী 

বর্ণিত হইয়াছে। জীনিধান দেশে ফিরিয়া পরপর ছুইটি পত্ীগ্রঃণ ও 
বণরক্ষা করেন। ইহা গোপাল ভট্ট অত্থাস্ত অনভিমত ছি"। একস 
তিনি অন্তের নিকট যখন সে সংবাদ গুনিণেন, তখন "থ্থলংপাদ* 
প্থলৎপাদ” অর্থাৎ শ্রীনিবাসের পদস্বলন হল বলিয়া অত্যন্ত বিরক্ি ' 
প্রফাপ করিয়াছিলেন। * শুনিয়া ্রীনিবাদেরও অনন্ত অনুতাপ 
উপস্থিত হইগ্নাছিল।' 

“আজ! নাহি প্রভুর করিল হেন কার্যা। 

কছিতে প্রভূর আজ! অভাগ্যেতে ধার্য |" 

ৃ প্রে* বিৎ ১৬শ। 

ভিত; আকুমার ঠিক ব্রদ্ধরতী এই ভট্ট গোস্বামী কখনও তীহার শ্য্ি 
পের সদাটার বা [ব্ষচ্ধাা তইতে ভর ভওয়া সহা করেন নাই। হিত 
রিবংশ বা! আচ শ্রীনিবা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। তক্ত হইলে কি 

্। ফেহুই দে ং কঠোর সন্সযাসীর নিকট পশ্রয় পান নাই। বৃন্দাবনে 
াস্থানী পদ্য /তে আরোহণ কর! যে কি অদাধা দাধনমাংপক্ষ ছিল, তাহা 
হারও বুঁধিতে বাকা থাকে নাই। 

প্রানের চলিয়া যাইরার পব যখন বৃন্দাবন গ্রস্ৃ়ির সংবাদ 
পিল, )তখন বাঁহার| অতীব বিম্মিত ৪ বিষ॥ হইয়াছিলেন, তন্মধো 
পাল চট্ট অন্ততম। কবিরাজ গোন্বামীর অন্তর্ধানে। তিনিও অতাস্ত 

কসবৃহইয়াছিলেন। আবার গ্রদ্থোদ্ধারের সংবাদ আদিলে, সেই 
বারুমাজ সেই অগীতিপর স্বত্ধের বদনে সংঘত হাদির রেখা দেখ 
াষ্্রি। তখন তিনি জরাতুর দেহে যংটুকু সম্ভব ততটুকু সময্ব শুধু 

নে এবং প্রাসরমণ-প্লেঠ” রাধারমণের ধ্যামধারপায় অতিবাহিত 
হি ॥ ধীরে ধীরে অতি মন্তর্পণে 

$% 

, 4 প্রেমধিলান। ১খশ। ১৩১ পৃঃ 



২৮৬ গোপাল তট গোস্বামী 

শেষের দিন নিকটবর্তী হইল। কোন শা নাই/ কেশ নহি) চিন্তা নাই 
টে নাই,-_গ্রীচৈতন্ভের আবির্ভাবের ঠিক একশত বধ পরে। 1৮২ ব 
বয়সে, ১৫৯৭ শকের আঁফ়ী গুরাপঞ্চমী তিথিতে, সেই মহাত্যা 

মহাপুরুষ মহাননো নেত্রনিমীলিত করিলেন। বুলগাধন তমসাচ্ছিয় হই 
গেল, সে পুগ্যতৃমির নামের সঙ্গে যে জ্ঞান প্রতিভার গুরুগাস্তীর্যা, ছি 
তাহা ক্রমে নিপ্রভ হইয়া আসিল! যুগে যুগে যখন ধর্থ্ের মহা গ্রব, 
হয়, তখন আকাশন্থ জ্যোতিষ্ষের মত ধহাসাধকগণের বিকাশ হুইয়! থাকে 

মূরধযাগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ্কের ক্ষণিক বিলোপ হইতে পারে, কি 
বাঁছার। যানবের জঞান-রাঁজ্যের উপর একবার আলোকপাত করিয়া যা 
তাহাদের বিলয় হয় ন!। 

গোপাল ভট বখন স্থুলদেহ ত্যাগ করিলেন, . (ধন শ্রীজীব-গ্র 

করিলেন। এখনও প্রতিবৎসর আধাঢ় মাসে গ্রীগ্নোপাল ভ্টো 

ভিথিতে রাধারমণের মন্দিরে বাংমরিক উৎসব চইয়া থাকে। 
গৌড়ীয়জঞক্গণের একটি প্রধান ও পির আশ্রয়স্থল। এক ৬. 

বৈধব মম্প্নায় আছেন, যাহারা ভ্রীচৈতরকে মানেন না, কি 
ভট্কে মানেন | বৈষব স্থৃতিাস্তের শাস্বত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গেঁুগান 
চির্রকাপ অমর হইর1 থাকিবেন। | 



উন্লদ্যুলাত্থ ভর 5গাক্াঙ্গী 

 শিমান্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান। 
গীরাঙ্গ সর্ববস্ব ধার গৌরাঙ্গ পরাণ ॥ 
পণ্ডিত সুশাস্ত মহা গস্ভীর স্বভাব । 

শ্রীমস্তাগবত-শান্ত্রে একাস্তিক ভাব ॥ 





জীল্রজ্যুলা্থ ভউ-গাক্ষান্সী £ 
শওকত 

গ্বানন্দ-কাননে 

শ্রীচৈতভ্রদেব বুন্দাবনকে কেন্দ্র করিয়া! নিজ ধর্মমত সংরক্ষণ ও 

গ্রচার জন্ক লানান্থান ভ্রমণ করিয়া পাত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 

শক্তি সঞ্চারিত করিয়া! তাহাদিগকে সমর্পত কর্তব্য সম্পাদনের 

উপযুক্ত করিয়া ক'ররা তুলিয়াছেন। তিনি দক্ষণ ভারত হইক্ছে 

গোপাল উট, পু্ঘি্গ হইতে লোকনাথ ও পরে রঘুনাথ ভষ্, উত্তর 
বঙ্গ হইতে রগ ও সনাতন এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে রদুনাথ দাসকে 

অ্ব'ন করি, শিক্ষাদীক্ষা্দানে সমর্থ করিয়া) ক্রমে ক্রমে সময় মত 

ু্দাবনে পাঠাঃয়াছিলেন। তম্মধ্যে সকলের কথাঁই আমরা বলিয়াছি, 
কেবল ছুই রদুনাথের কথ! বাকী আছে। ইহার! ভট্গোস্বামী ও 
বাদ-গোস্বামী নামে খ্যাত। অগ্রে ভট্ট গোস্ব'মীর কথ। বলিতেছি। 
৷ শ্ত্ীগৌরাঙ্গ অষ্টাদশ বর্ধ বয়সে বিস্তাশিক্ষা) সমাপন করতঃ সর্ব 

স্তরে আছিশ্ীয় পঙ্ডিত ও বিশি্ অধ্যাপক হইয়া, নবন্বীপে নিজের 

;পাঠী' খুলিয়া যখন নিমাই বিস্তাপাগর নামে প্রখ্যাত হন; তখন 

£নি একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বছিগত হইয়াছিলেন। পথে তালখড়ি 
ম প্রীইতে লোকনাথকে লঙ্গে লইয়া পদ্পপোরে নানা স্থানে 

বিশ কবেন। এই সময়ে 'ভিনি একদা গদ্মাতীরবর্তী রামপুর 

উপনীত হন। ধী স্থানে তপন মিশ্র নামে একজন 
বলা “সারগ্রাহী” ভক্ত ব্রাঙ্গণ বাদ করিতেন। তিনি হবগ্নে 

১৯-- 



২৯৪ | শ্রীরখুনাথ ভট্ট গোস্বামী 

দেখিলেন, যেন একজন কেছ দেবমূক্তিতে, উদিত হুইয়! তাহাকে 

কহিতেছেন)--- 

প্নিষাই পত্ডিগ্ত পাশ করহু গমন । 

তিহে। কহিবেন তোম। সাধ্য সাধন ॥ 

মমুষ্য নছেন তিহে!। নর নারায়ণ। 

নররূপে লীলা তাহার জগত কারণ ।” 

চৈ. ভা. আদ ১২৭ 

বপন দেখি! তিনি বুঝিলেন, নিমাই পঞ্ডিত শ্রতগবানের অবভান। 

ঠ্রাহার কুপা লাভ করিতে পারিলে ভবার্ণৰ পার হইবার ভয় থাকিবে 

না। সেই আঙ্বাদে অনুপ্রাণিত হইয়। তিনি (মাই এর সহি 

সাক্ষাৎ করিলেন এবং স্বপ্র-বৃতাস্ত ও নিজের একা; বামনা তার 

নিকট নিৰেন্ন করিলেন। নিমাই নিজের অৰারত্বেং উত্তি কখন 

সমর্থন করিতেন না। তিনি গুনিবা মাত্র প্রথমেই বৃত্ত রা 

কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিলেন, এবং 'মশ্রকে কমি 

ুগধন্দ যে হরিনাম-কীর্ভন, তৎসম্বন্ধে নান শাস্্রোপদেশ দিজেন। 

তপন মিশ্র যখন তাহার সহিত নবদ্ীপে যাইবার ব্যগ্রত্া জানাইলে। 

তখন তিনি তাহাকে নবন্ীপে না যাইয়। কাশীধামে যাইবার উগদে 

ফিজেন, সেখানে ভাহার সহিত যখন মিশরের দেখা হইবে, তথনর্জি 

সাঁধ্য লাঙছনের উপদেশ পাইবেন । 
: 

“গৌর কহে এই কথ রাখহ গোপনে । 

এঁর কাশীধামে তুছু করহ প্রস্থান ॥ 

জামাঁসহ তহি কালে সাক্ষাৎ হইবে। 

তব মন অভিলাষ অবস্ঠ পুরিবে &” 

*অদ্বৈত-প্রকস্ত্ি।শ 



আন্না-কানান ২৯১ 

এই উপদেশ-বলে * তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীধামে যাত্র! 
করিলেন। নেখানে ছুই বৎসর পরে ১৪২৭ শকে ধার্মিক-প্রবর 

তপন মিশ্রের এক অপরূপ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাহারই নাঁদ 
রদঘুনাথ শট্রাচাধ্য । ৃ 

আমরা এই অপুর্ব বালকের বাল্য-জীবনের নি কোন সংবাদ 

রাখি না। তবে যে পিতামাত। মুক্তিকামী হুইয়৷ সর্কস্থ ত্যাগ 
করতঃ অবিষুক্ত কাশীধামে আমিয়! ভগবৎ-সাধনায় দনাতিপাত 

করিতেছিলেন, তাহাদের অপরূপ মানসিক প্রকৃতির . (প্রতিক্কতি- 

স্বরূপ যে স্ুর্ূপ ত্যাগী মহাপুরুষের জন্ম হুইবে, তাহাতে সন্দেহ 

রুরিবার কিছু নাই। রঘুনাথ ভাবী জীবনে পিতৃখংশ আলোকিত 

করিবার জন্ত রূপে »মায়ের কোল আলো! কাঁরয়া, গুণে ও জ্ঞানে 

বালা-শিক্ষকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, ৮1৯ বদরের বালক 

হইলেন। ৃঁ 

এই সময়ে অকল্ম/ৎ একদিন কাশীতে মাণকপিকার ঘাটে তপন মিশ্র 
দোনার বরণ গৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন, 
গৌরাঙ্গকে নি গৃহে লইয়। গিয়া সেবা করিতে লাগিবেন। আব 

মহাপ্রভুর পুর্ব কথা কিউূপে ফলিল দেখিয়া, তাহার নিক্ষট হইতে 

দাধনতন্বের উপদেশ গ্রহণ করিলেন । মহাপ্রভু যে ছইমান কাশীতে ছিলেন, 
[তিনি প্রিয়ভক্ত বৈগ্ত-বংশীক় চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেন, 1কন্ধ 
প্রতাহ্ ভিঙ্ষানির্ধাহ করিতেন আচারনিষ্ঠ প্রাঙ্গণ তপন. মিশ্রের গৃহে । 
পনুশ্ত্র বালক রুনাথ তখন, প্রাণপণে নিজগৃহে জ্ীচৈতত্তের সেব! 
পিন; তাহার পাতের প্রমাদদ খাইতেন, তাহার উচ্ছিষ্ট মার্ছন 

রিষেন, প্রভু শয়ন করিলে তাহার পাদসম্বাহন করিতেন। এই ঠাকুরটির 

-কুশলতা বুঝাই কঠিন; তিনি কিছুদিন পুর্বে দক্ষিণ ভারতে 

এরি 



২২ উবঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী 

চতুশ্বান্তের ছলে গোপাল ভ্টকে কিন্ধূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, 
সে কথ! বলিয়াছি। এখন কাশীতে আসিয়া মায়াবাদী সন্গামী- 

দিগকে ভক্তিবাদী করিবার কালে ছুইমান কাল থাকিয়া বালক 

রঘুনাথকে আত্মসাৎ করিলেন যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র যেমন চলে, এই 

ঠাকুঝটির হাতে তাহার ভাবী শিষ্যগণও সেইরূপ ক্রীড়নকের মত্ত 

ছুটিয়া আসিতেছিলেন। 
প্রভূ কাশী হইতে নীলাঃলে গেলেন। বক রঘুনাথ তাহাকে 

ভুলিতে পারিলেন ন', তাঁহার সঙ্গলাভের পর কেমন ভাবা 

হইয়া রহিলেন। কাঁশীতে উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট « তীচার শিক্ষা 

চ্তে লাগিল। ক্রমে বালক যুবক £ইলেন, এবং উুঁহার পিতামাত 

বার্ধকা-নশায় উপনীত হইলেন। গাভী তৃণ খায়, কিন্তু মন খে 

ধসের দিকে, রঘুনাথেরও তাহাই হইল; তিনি স্থ্র পড়িতেন 

পণ্ডিত তইলেন, কিন্ত্ব নীলাচলের দিকে তাঁহার চিত্ত অ'কৃষ্ট ছিল। 

অবশেষে যুবক রবুনাথ একদা এত ব্যাকূল হইলেন যে, পিত'মাতার 
আজ্ঞা তইয়া, মহাপ্রতৃকে দর্শন করিবার অভিলাষে রথযাত্রীদি'গর 

মঙ্গে ভগরাথ দর্শনে চজিলেন। সঙ্গে তাহার নিজ বস্ত্রাদি ও প্রতুর 

সবন্য কাশীর কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্ধ ভ্রব্যাদি এক বালি গুণরয়া লহী 

রদ্ুনাথ গৌডপথে পুরী চলিলেন। বাপি বচন করবার একজন লোক 

সঙ্গে গ্লে। পথে তাহার এক সঙ্গী দ্ুটিল; তিনি কায়ন্থ, নাঃ 
গমদাস বিশ্বাস । ইনি 

“সর্বশশন্থে প্রবীণ কাবা-প্রকাশ-অধাপিক 

পরম বৈষ্ঃব রূখ্ুনাথ-উপাসক ।” 

চৈ, চ, অস্ত ১৫ 
অষটপ্রহর রামনাম জগ করেন? তিনি আসিয়া! রঘুনাথের দা 



আনন্দ-কাননে ২৯৩, 

ভুটিলেন এবং স্নরূন ব্রাহ্মণমূত্তি দেখিয়া তাহাকে পথে লানা ভাবে 

দেব করিতে লা গলেন? এমন কি, মধ্যে মধ্যে রঘুনাথের ঝালি বহুন 

করেন এবং স্থধোগ পাইলে পদ্সেবা করিতে ছাড়েন ন!। রদ্ুনাথ 
ইহাতে বড় সন্কুচিত হইতেন, কিন্তু কিছু:তই তাহার হাত ছাড়াইতে 

পারতেন না। 

অবশেষে রুঘুনাথ পুরীতে পৌছিয় মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন। 

দগুবৎ হইয়। রঘুনাথ যখন তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়! পড়িলেন, অমনি 
প্রভু তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তপন মিশ্র ও 

চন্্রশেখরের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । প্রদাদ দিয়! প্রত তাহাকে 

সেদিন কাছে রাখিয়া স্বরূপার্দি ভক্তগণের সঙ্গে তাহার পরিচয় করি! 

রিলেন, নিজ ভূতা গোবিন্দকে বলিয়া তাহার জন্য এক বাসা করিয়া 

দিলেন। সেখানে রদুনাথ রথযাত্রা হইতে দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত 

আটম'স কাল থাকিয়া মক্গা প্রভূ লীলারমে মহোল্লাসে বাম করিলেন। 

তিনি মধ্যে মধ্যে মভাপ্রভূকে নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়! গিয়া 
নিজ হস্তে রন্ধন করিয়। খাওয়াইতেন। চপ্সিতামুতে আছে, 

“রঘুনাথভট্র পাঁকে অতি স্থুনিপুণ। 

যেই রাধে সেই হয় অমৃতের সম 1” 
রঘুশাথের নানাগুপের মধো এই বন্ধননিপুপতা একটি প্রধান গুণ, এ 

গুণ সকলের থাকে না। মহাপ্রভু তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া পর্ষ 

সন্থট হঈতেন এবং তক্ত রবুনাথগ প্রসর ভোজ্নের প্রসাদান্ন ভক্ষণ 
ক'রয়। পরমানন্দ লাভ করিতেন । 

, এই ভাবে আট মাস কাল চলিয়। গেল, তথন প্রত তাহাকে বিদায় 
দিলেন, কারণ বিল/ম্ব হয়ত তাহার পিতামাতার সেবার ক্রি হইন্ডে- 

গিল। যাইবার কালে তাকে প্রধানত: তিনটি উপদেশ দিলেন ; 



২৯৪ শ্রীরদুনাথ ভট্ট গোস্বামী 

বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন, একাস্ত মনে 'বৃদ্ধপিতামান্তার সেব। 

করিতে বপিলেন, ' আর কোন বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট ভাল ভাবে 

ভাগবত অধ্যরন করিবার উপদেশ দিলেন। তাহার নিগুঢ় উদ্দেপ্ত কে 
বুঝিবে ? দর্বশেষে. পুনরায় একবার নীলাঁচলে আনিবার জন্ত উপদেশ 

দিয়া প্রভূ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্শে রঘুনাথ প্রেম- 
বিকম্পিত হইয়া, শ্বরূপাদি তক্তগণের নিকট সজল নেত্রে বিদায় গ্রঃণ 

করিলেন। 

কাশীতে আসিয়া রঘুনাথ মহাগ্রভুর উপদেশগুলির একটিও 
ভুগ্িলেন .ন7। একজন ভক্ত বৈষ্ণব অধ্যাপকের নিকট নিয়: 

ভক্তিভাবে ভাগবত অধায়ন করিলেন। চারি বখসর কালের মধো 

একে একে তাহার পিতামা%! বর্গীরোহণ বরিলেন। পুন্রের 

কর্তব্যান্ুদারে তাহাদের শ্রংদ্ধকৃত্যাদি সম্পর্ন করিয়া, অকৃতদার রঘুনাণ 

আকাশগামী বিহঙ্গের মত নিম্মুক্ত হইয়া, এ জীবনের মত সংসার ত্যাগ 
করিলেন। | 

সর্বারস্তে ঠিনি পুনরায় নীলাচলে আসিলেন এবং সেখানে পুনরায় 

প্রভুর চরণ-প্রান্তে আটমাদ কাল থাকিয়া সাধাসাধনতত্বা্দি সকল 

শিক্ষা লাভ করিলেন। এবার দে সংসার বির গী শিষ্যটিকে গ্রনথর 

কিছুই অদেক্ধ ছিপ না। প্রভু তাহাকে পুর্ব হইতে চিনিয়, ছিলেন: 
তিনি যে ভাগবতের উপযুক্ত পাঠক হইবেন, তাহ! অনুমান ক'রয় 
কয়েক বৎনরাবধি তাহাকে দিয়! সেই শাস্ত্র অধিগত করাইয়! ছিলেন 
নীলাচলে গদ্ধাধর ভাগবতের পাঠক, তাহার ভাগবত খুঁথি দিনে দিনে 

অশ্রজলে যুছিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে পাঠের ফল ভক্জ-ছৃদয়ে যুছ্ি 
যাইবার নহে। কিন্ত বৃন্দাবনে তেষন পাঠক নাই, অথচ সেখানে 

হবেমন পাঠক ন! হলে চলে না; তাই মহাপ্রভু রখুনাথকে পাঠব 



আননা-ফালনে দিধ 

রূপে প্রস্তুত করিয়া বৃন্দাবনবাদী ভক্তগণের চিত্তবিনোদনের অন্য 
তাহাকে শ্রীধামে পাঠাইলেন। প্রভু বলিলেন, 

“আমার আক্ঞায় রঘুনাথ যাহ বুদ্দাবনে। 

তাহা যাই রহ রূপসনাতন স্থানে ॥ 

ভাগবত পড়' সদা! লহ কৃষ্ণনাম। 

অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণতগবান ॥৮ 

চৈ, চ, অস্তা, ১৩ শ 

আদেশের ভাষার ভঙ্গি দেখলে মুগ্ধ হইতে হয়। “রুষ্স্ত ভগবান 

য় একথাটি বল! আছে; তীঁগর লীলার বর্ণনা যে ভাগবতে তাহ! 

গাঠ করিলে কৃষ্ণকথ'ই, বধ! হইবে, কৃষ্ণ তখন রুপা করিবেন। 
রদুনাথ আজ যে কৃপা, লাভ করিলেন, তাহাই কৃষ্ণকূপার সরণি। 
রঘুনাথ তাহা। বুঝিলেন, অনা সকল তক্তে তাহ! জানিতেন। এইবার 
মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের শেষ বিদায়ের দৃণত,, তাহা অতি মনোরম । 

প্রভু তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন, আর রঘুনাথ বারংবার 

পায়ে গড়াগড়ি যাইতেছেন। প্রত তাহাকে উস্হার দিলেন,-- 

“চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর যাল! 
ইট পান বিড়। মহোৎসব পাইয়া ছিলা ॥” 

তুলমীর দীর্ঘ মালা ভক্তের জন্য উপহার, আর পাঁন বিড়া! বোধ হয় যেন 

ভাগবত পাঠকের উপস্থার। ইঃদেবতার মত সেই দীর্ঘ মাল! মাথায় 

করিয়া রদঘুনাথ অবশেষে বৃন্দাবনে আসিয়া! পৌছিলেন। 



২৯৬ জ্ীরতুন'খ ভট গোস্বামী 
পাজি টাস্ক সস পপি রর 

পে স্পা 

(২) 

বুন্দাবনে। 

রঘুনাথ মহাগ্ভুর নির্দেণমত বুন্দাবনে আদিক়। রূপসনাতনের 

আশ্রয় লইলেন। উহার চিরপর্রিচিতের মত এই নুষ্চন ভক্তটীকে 

আপন জন করিয়া গোস্ব মীর্দের গেণ্ঠীতৃক্ত করিয়া লইলেন। রঘুনাধ 

আপগিয়। ব্রজপ্রবাসীর জীবনে এক নূন তরঙ্গ তুলিলেন। গোস্ব মীরা 
ইষ্ট-সেবা, জপসাধন এবং গ্রন্থলেখা লইয়াই থাকিতেন; তাহারা 
ক্ুষ্চতত্ব ও কৃষ্ণশীণার আ.লাচনা করিতেন বস, কিস্তু তাতে 

শাস্ত্র-বিচারই বধিক হইত, সাধরণের নিকট ভক্তি প্রচার, তেমন 

হইত না। রদ্বুনাথ আদা অবধি শ্রু ভ্তাগবত ব্যাখ্যা করিস জ্ঞানী বা 

মূর্খ, বৈরাগী বা গৃঙগ্থ- সর্বজাতীয় লোকের নিকট ক্ষ্চক্থার 

রসমাধুর্য্য বুঝাহয়া দিতে লাগিলেন, সরণ ভাষায় লীলার কথা সলের 
নিকট উপকথার মত উপভোগের বিষয় করিয়া তুলিলেন। রঘুনাধের 
আগমনের অব্যবহিত পন্স কইতে প্রতাহ বিকালে ৮ গোবিন্দজীর মন্দির 

প্রাঙ্গণে ব্যাসাসন পড়িত, উহাতে উপবিষ্ট হইয়া রঘুনাথ মধুর কষে 

শুঁক-সুখের গীত যে তাগবতী কথা, তাকাই সকলকে শুনাইতেন। 

সম্গ্র মভাপুরাণগুলির মধো শ্ীমন্তাগবত সব্ব প্রধান---গম্ভীর ভাষায়, 

মধুর কবিদ্বে ও সতর্ক সিদ্ধা/স্তর সুন্দর সমাবেশে এই গ্রন্থের তুলনা নাই। 

গাগবত পাঠ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট ইহ! বোধগম্য ও ফলপ্রা 

করিতে হইলে লর্ব প্রথমে চাই পাঙ্ডিত্য-নতুবা শাস্ত্রের সময় হয়না, 

ভাষাকে জলের মত সরল করা যা না। দ্বিতীয়তঃ চাই ভাব ও চিন্তা 

শীগ্তা, নতুৰ! ইহার কবিত্বের ম'ধূর্যয নিজে হৃদয়জম কর] যায় না, পরকে 

বুঝান ত দূরের কথ।। স্ৃতীয়তঃ চাই পাঠকের মধুর ক, নছিলে ভাষা! 



বৃন্দাংনে ২৯৭ 

বঙ্ধার মরমে প্রবেশ করিয়া শ্রোতাকে পুলকিত করিতে পারে না। 

তৃর্ঘতঃ চাই যাহাতে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে: পুরাণ- 

গঠকের তেমনই মধুর মুর্তি, যাহ! দেখিলে আপনি মাথ। নোর়াইয়া পড়ে। 
গ্মতঃ সং্ববাপরি পাঠক প্রকৃত ভক্ত না হইলে চলে না; আপনি না 

[লিলে কি পরকে গলান যায়? হৃদয়ের ভক্তিরস নয়ন পথে অশ্রধারা 

ম, উচ্ছুলিত ভাবার মধ্য দিয়া শ্রোতার হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করেঃ 
নের ভিতর দিয়! মরমে প্রবেশ করে এবং প্রাপকে আকুল করিয়া! তুলে? 

ইজন্ত প্রারস্তেই ভাগবতের প্রধান বিষয় যে রুষ্১কথা, তাহাকে 

ত্রমনোভির ম” বলিয়া বর্ণন1 কর] হইয়াছে) 

ভাগবত-পাঠক হইতে হইলে, এই ষে প্রধান পাচটি গুণ, তাহার 

ধলিই একাধারে রঘুনাথে ছিল। রঘুনাথ ন্ুপপ্তিত এবং বৈষ্ণব 
ক্র নিকট নিরমিত একাগ্র অধায়নের ফলে ও অভ্যাসের বলে ভাগবত 

কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত কারয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ * রঘুনাথ ভাব প্রবণ 
বি তাহার কোন গ্রন্থ থাকুক বা না থা ক, তাভার সমস্ত ভীবনটিই 
তয়; কবির হনয় লইয়) তিনি কা'বা মাধুর্ধা অনুভব করিতে 
সমর্থ ছিলেন। তৃতীয়তঃ রঘুনাথ নিজে যেমন স্বভাবস্তঃ কোকিল 

, তেমনই প্রকৃষ্ট বিধানে রাগ-রাগনী শিক্ষা করিঝা সঙগীত-বিষ্ভার 
বর্শা ছিজেন। নজ কর্ণে শুনিয়া কবিতাজ গোত্বামী রঘুনাথের স্বর- 
ধ্যের এইবপ বর্ণন! করিয়াছেন £-_ 

*পিকম্বর ক তাতে রাগের বিভাগ | 
এক গ্লেশক পড়িতে ক্ষিরা় তিন চ'রি রাগ |» 

ধাহার বাশীর সুরে ব্রজ্জের নরনারী ত বটেই, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ 

আলোড়িত, আত্মবিস্থৃত, মন্ত্ুস্ত ও বাতিবান্ত হইয' ছুটিত, স্বর-লহরী 
1তাহারই লীলার মাধুর্য বর্ণনা! করিতে গিয়া সুগায়ক রঘুনাথ সমগ্র 



২৯৮ শ্রীরদ্বুনাথ ভট্ট ওগান্বামী 
সিপািা অপি, 

শ্রোতৃ-মগ্ুলীকে পাগল করিতেন, সভা মাঝে যে আনন্দের তরঙ্গ ৩১: 
উহ্নার আবেগ সহা করিতে ন! পারিয়া অনেকে মুচ্ছিত হুইয়া পড়িতে 
চতুর্থতঃ রঘুনাথ যে সুপুরুষ ছিলেন, তাহ! বলিয়াছি ? ব্রদ্ছচধ্যের প্রভা? 

তাহার ক্থকুমার দেচে যে রূপের প্রভা খেলিত, তাহা দেখিলে সকনো 

দ্ধ হইতেন। সর্বশেষে রঘুনাথ ভক্তকুল-চুড়ামশি, ভাগবত পড়িতে গেনে 
প্রেমে বিভোর ভইয়! পড়িতেন,  বিগলিত হৃদযোচ্ছাসে তাহার নেত্র 
হইয়া আসিত। আমার কথ! কি গুনিবেন, যিনি ভাষার মধ্যে; 
নিহিত করিয়া সংক্ষেপে নিগুড় তত্ব অভিব্যক্ত করিয়া! গিয়াছেন, ধাহার ভাষ 

কিছুরই অপেক্ষা না করিয্লা ভাবকে ফুটাইয়া দিয়াছে, সেই কষা? 

কবিরাজের নিজের কথা শুন্থন :-- 

“রূপ গোসাঞ্চির সভায় কনে ভাগরত পঠন । 

ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন ॥ 
অশ্রু কৃম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে | 
নেত্ররোধ কণে বাম্প না পারে পণ্ড়তে ॥ 

কুষ্ণের সৌন্দধ্ মাধুর্য যবে পড়ে শুনে । 
প্রেমষে-বিহবল হয়, তৰে কু ই ন জানে 1” 

চৈ. চ. অস্তা ১৩শ। 

কষের মাধুর্য বা তাহার লীলা-ভূমির সৌন্দর্যের কথ! যখনই তি 
পড়িতেন বা পরের মুখে শুনিতেন, তখনই তিনি প্রেমে একাস্ত বিজ্ঞ 

হইয়া আত্মহারা হইতেন। ূ 
এই রদুনাথ খআসিয়া বখন আপরাছে গোবিজ্দজীর মণ্ডপে ব 

ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন, তথন বৃন্নাবনে নূতন ভাব-তরঙ্জ উনি 
গোস্বামী ও তক্ের সকলে আলিয়া! সে সভা শোভন করিতেন 

বৃন্দাবনে সংবাদ বরটিল, শব পড়িয়া গেল ; ক্রমেই শ্রোতার সংখ্য 



বৃন্দাৰনে ২৯৯ 

তে লাগিল । বিকাল হইলেই যুবা বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, ভক্ত-অভক্ 

নেই আসিয়া গোবিন্দের দ্বারে উপস্থিত ভইতেন। প্কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,” “সাধু, 

' রবে সে সত। মুহুমুহু বন্কৃত হইত; কত পাষাণ দ্রবীভূত হইত, কত 
বান ডাকিত, কহ শুফ-হৃদয় মুঞ্জরছ1 গুঞ্জরিয়া উদ্বোধিত হইত । 

ব্প ভাগবত পাঠ শ্রবণ, শীস্ত্রানুযায়ী কথকতা শোনা, বুন্বাধনের 
কের প্ররুতির অন্রূপ আমোদ ও আরামের বিষয় ভ্য়া উঠিয়াছিল। 
নাধ যখন ভরত-বাক্যে ভারতভূমিকে মধুময় মঙ্গলমর্ধ করিতে 
তে ভাগবত পুঁথি বন্ধ করিতেন, তখন সঙ্ভামধো কেমন হতাশের 

বহত$ঃ তিনি যখন আসন ত্যাগ করিম উঠিতেন, শত শত লোক 

পদপ্রাস্তে শিরঃ লু£ন করিত। কতজনে তাহার শিষ্য হইতে 
সকলকে ঠিনি শি কৃরিতে চাহিতেন না' কিন্তু তিনি কাহারও 

ন্বর হাত এড়াইতে পাতিতেন না, কেহ কেহ ভক্তির পরীক্ষা 
তাহার ক্পালাভ করিয়া দীক্ষা লইতেন। গৌড়ীয় ভাগ্যবান 

তীহারই শিষ্য হইশেন, পশ্চিম দেশীয় লোকের! গোপাল ভট্ট 
ীর আশ্রয় লইতেন। ঢে অধিকার বিভাগের কথ৷ পূর্বে 

হ। 

“গোপাল ভট্রের লেবক পশ্চিম! মাত্র । 

গীড়িগ৷ আইলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র ॥” 
অন্ুরাগবল্লী ৷ 

1'বন্দজীর প্রথম মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং ভগ্ন দশায় পড়িয়াছিল ; 
সম্ুথে কোন মণ্ডপ ছিল ন!। ,রঘুনাধ তাহার এক ধনী ভক্তকে 
গোবন্দ দার মন্দির নিশ্বীণ ক'রলেন এবং বিগ্রহের জন্ত বংশী ও 

কুগুল প্রসভৃত মূলাবান অলঙ্কার প্রস্তত করিয়া! দিলেন। 

ন্দুধে সুন্দর জগষোহন গঠিত হইল। নেই স্থানে বসিয়া 



৩ জরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী 

রঘুনাথ নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভাগবত ব্যাখ্যা ক! 
গিয়াছিলেন 1৬ 

মহাপ্রভুর যেমন আজ্ঞা, রম্বুনাথ-_তাহাই করিয়্াছিলেন। 

রূপসনাতনের হস্তে আত্ম সমর্পণ করি ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ছিলেন। 1 

নিজের নামে কোন বিগ্রহ প্রশিষ্ঠঠ করেন নাই, কোন নুন কুঞ্জ 
করেন নাই, কোন নুতন শাস্তগ্রন্থ রচনা করিয়া বান নাই। 1 
আলিয়।-_ 

"গোবিন্দ চরণে কৈল আত্ম সমর্পণ 

গোবিন্দ চরণার বিন্দ যার প্রাণধন ॥* 

রামাস্থজ লক্ষণের মত তিনি ব্রপসনা বনের শিঞ্জ ভ্রাতা অনুপমের* 

অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি 'আনন্দমময় রূপে বুন্দ'বনে আনিমাঙি 

য৩্দিন জীণবত ছিলেন, বন্ধুভক্ত শিব্যান্ুশ্ষ্যি সকলকেই আপন ধা 

অভিনন্দিত ক'রয়া ছিলেন! শুধু প্রকান্ত সভায় আসিয়! তাগ 

সুব্যাত্যা করিয়া লোককে মোহিত করা নক্কে, তিলি নিঙগর 1 

বসক্নাও মধুময় জীবন যাপন করিতেন; দিবসের জষ্ট প্রগর 
পুজার্চনায় ও কৃষ্ণকণাক্স ব্যাস্ত করিতেন $ গ্রাম্যবর্তা ও ণৈ 

নিন্দা মুখে আনিতেন না বা কানে গুনিতেন নাঃ ভিনি ভারি 
জগতের সকলেই সাধু, সকলেই ক্ৃষ্ণ-ভজন করে। এ লংসারে( 
জ্বালমস'র সংস্পর্শে ন আসিরা এই সর্ধতাপী ভক্ত স্বচ্ছন্দ ইহণে 

সার কর্তব্য সাধন করিয়া চদুমপথগামী হইলেন। সনাতন গে 

* বহু বৎসর পরে ১৫১২ শকে এই মন্দির জীর্ণ শশায় পড়িল, মহারাজ 

বহু লক্ষ টাকা বায়ে গোবিন্দঙ্গীর জন্য বিরাট মন্দির ও জগমোহন নিশ্মাণ ক 

। তাহার বিবরণ রূপ গ্রোম্বামীর জীবনবৃতে দিয়/ছি। 



ধন্দাবনে ৩০১ 
এসসি সি পি পাস পি পি শীলা পাটি পাটি পপ ৩ লী তি পি * 

পারপত বয়সে তন্ত্যাগ কারলেন, তখন তাহার তদ্র্শন সহা কত্রিবার 

জন্য রঘুনাথ অধিক দিন জীবিত ঠিলেন না! নীলাচন হইতে 

[ধায় কালে মহাপ্রভু তাহাকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ চৌদ্দ হাত 

ভুলদীর মালা দিয়া আশংব্বাদ করিয়াছিলেন ; শেষ মুহুর্ত উপস্থিত 

। তিনি প্র মালা! গাছটি গলায় “দা ইস্ট নাম কপ করিতে অনন্ত 

য় অভিভূত হইয়াছলেন। সেদিন ১৪৭৬ শক, আশ্বিন মাসের 

| ্াদশী তিথি । এ তিথিতে বৃন্দাবনে তাহার তিরোভাব মভোৎসব 

॥থাকে। মৃত্যুকালে রঘুনাপের বয়স ৫* বৎসর পুর্ণ নাই; গোম্বামী 

গর মধ্যে কেহ এত অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন দাই । গোবিনজীর 

এরর অপর দিকে ষে স্থান এক্ষণে চৌবযষ্টি মহাস্তের সমাধি বা; সমাজ 

(পরিচিত, দেই স্থানে রঘুনাথের সমাধি আছে 1 

ইহারই পার্থ সথুরার প্রসিদ্ধ শ্রেঠী বা শেঠ ভ্রাতৃপ্পণের গ্রতিডিত “জর নাথ 

বিরাট মন্দির বর্তমান । ইহাকে সাধারণতঃ শেঠছের দন্দির বলে। 





প্রীন্বদ্নুনাধ্ধ কান €গাক্জানমী । 
শতক 5 

“অনস্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা 

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাঁধাণের রেখা 1” 





শীল্ল্নুলাথ্ দ্াতল €গ্লান্াজ্মী 

[১] 

বালক রঘুনাথ। 

বৈদিক যুগে এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই আধ্যাত্মিকতায় সর্ধোচ্চ 
আরোহণ করিয়! ছিলেন। তাছারাই ব্রহ্ধবদী খধি। তীছারাই 

দতত্ব নিম্পপণ করিয়া রর্সত্রের ব্যাখ্যাকারক ;) তাহারাই ্রঙ্ধাদর্শী, 
চাহারাই হিন্দুর বেদোঁপনিযদ ও দর্শনশান্ত্রেরে আবিষর্তা ) তাহারাই 

নষ্ঠ সাধক, তাহারাই নির্ধ্িকল্প সমাধিবলে পরমতবে লীন হইতেন ; 
যাগই তাহাদের বৈশিষ্ট্য, সর্কত্যাগী সন্যাসীই ভারতের গুরু, ত্যাগ ভিন 

দন হইতেন না। সেই প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় বাজন্যদিগের মধ্যে কেহ 
কহ নে উচ্চ স্তরের অংশীদার হইতেন ; অন্ততঃ দুইজনের নাম করিতে 

|রি-মহুষি বিশ্বীমিত্র ও রাজধি জনক-_বাহা'র' ব্রাহ্মণকেও ব্রদ্ধতদ্্ের, 

মক্ত্রোপদেশ দিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র গ্বশকি-সাধনায় ত্রাঙ্ষণ হইয়! 
ীর উদ্ভাবন করেন, রাজধি জনক খধিদ্নিগকেও ব্রন্মতত্বের উপদেশ 

বছিলেন। . 

আধুনিক যুগে বহু ব্রাঙ্গণ-প্রবর্তকের দ্বারা বৈষুঁব ধরব ও ভ়িবাদ 
তবর্ষে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল) ভ্চৈতন্তদেব যখন দেই তকিবাদের 

ধনে বৃন্দাবনে নবত্রীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, তখন তাহার বু 
দণশিধ্য গোষ্বামিপদারটি হইয়। দেই মতকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে 

ই ৬ 



৩১৬ ভীরবুনাথ দাস গোস্বামী 

গিয়া ত্যাগের মহিমা সমুজ্বল করিসয্বাছিলেন। তখনও বাহ্গণেতর 

জাতীয় কারস্থ-বংশীয় ছুইটি বলীয় রাজকুমার কঠোর ত্যাগের বিরাট 

আদর্শ এবং প্রগাঢ় ভক্তির অলস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইর। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদধায়ের ও 
অত্যধিক শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষন করিয়াছিলেন। উহাদের একছন উত্তর 

বলের রাজকুমার এবং লক্ষপ(তর একমাজ পুত্র নরোত্বম দত্ত এবং অন্তজন 

পশ্চিম বঙ্গের দ্বাজন্য.বংশীয় লক্ষপতির একমাত্র উত্তরাধিকারী ুনাধ 

দাস। প্ঠাকুর মহাশ॥়” নরোত্তম বছ ব্রাহ্মণের পুঙ্গার্ ছিলেন, তাহার 
কথ প্রদঙ্গক্রমে পুর্ববে বলিয্লাছি * এবং যে রদ্ুনাথ বুন্দাবনের গোস্বামী 

দিগের অন্ততম ও ““দাস-গোশ্বামী* বলয় সর্বত্র পরিচিত, দৈনোর 

মহিমায় এবং সাধ্যসাধনের কঠোরতায় সকলে বাহার নিকট পরাজিত, 

তাহারই মধুর চরিত্রের ক্ষীণ আভাস দিয়! আমার এই সপ্ত-গোস্বামীর 
চরিত্-চিত্রণের ছত্রয়াম শেষ করিব । | 

বঙ্গনেশে রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে স্থুধুনী 
গঙ্গ! তাহার ভাগীরঘী, বমুন। ও সরম্বতী নামক ব্রিধারায় পুনবিযুক্ত হইয়া 
গ্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুপ্যবতী করিয়াছেন, সেই *ুস্তপ-ত্রিবেপীর সন্নিকটে 
এই নপ্তশগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত স্জাছে, প্রিক্রব্রত রাজার দ। 

পু সন্গ্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গম-স্থলে সাধনামন পাতি 

কঠোর তগপন্তা করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই তপঃ-ক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে 

সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্ু-রাজস্ব কালে এই "স্থানে স্ুপবিষ্ 

তীর্থক্ষেত্র ছিল। পূর্বদিকে ভাগীরথী এবং উত্তরে সরশ্থতী নদীর উপর 

অবস্থিত বলিয়। ইহা, ক্রমে একটি বাণিজ্য বুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত 
হয়। কবিকষ্কণের চণ্ডী-কাঁব্যে আছে £-_ 

* এই পুস্তকের ৪০-৫২ পৃঃ জ্রষ্টব্য 



বাপক বখুনাথ ৩৩৭ 

“সপ্তগ্রার্মের বণিক কোথায় না যাঁয়। 
ঘরে বসে স্থথ মোক্ষ নানাধন পায় ॥ 
তীর্থ মদ্যে পুণ্যতীর্ঘ ।ক্ষাতি অনুপম । 

সপ্ত খষির শাঁসনে বলায় সপ্ত গ্রাম ॥” 

লমান আমলেও সপ্ুগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা! তথন পার্শ্ববর্তী 
[নি লইয়। একটা মুলুক্ বাঁ খণ্ুরাজ্যে পরিণত হর। পাঠানে? বুদ্ধ জয় 

নও স্মগ্র বগদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে তাহাদের অন্ততঃ ছুই 

লাগিয়াছিল। এ লময়ের মধ্যেও বাজন্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় 

'॥ সন্তগ্রাম মুলুকের বি'ল ব্যবস্থা লইয়া সর্বদ! এত বিবাদ বিসম্বাদ 
ষে উহাকে লোকে “বুলবগ্ খানা” ব! বিদ্রোহস্থানন ববিত। পাঠান 

চানগণ স্বাধিকারভূক্ত, দেশকে কতকগুলি মুলুক্ বা মহলে বিভক্ত 

রিয়া ।নদ্দি কাঙ্গের জন্য বাধিক মোক্ত। রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকারে 
্তিপন্ন লোককে ইজারা দিতিন। যাহারা এই সকল মুলুকের 

রাধার হইতেন, তাহাদিগঞ্ষে সাধারণতঃ মজুমদার ব। দেশাধ্যক্ষ বলা 

ইিত। মোগল আমলে এই সকল মুলুকু লইয়া এক একটি সরকার 
ঠত হয় এবং মভজুমদানেবা জমিদার হন। এখন একট। পরগণার 
[ংশিক অধিকারীকেও জমিদাঁএ বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে 

বা ততোদ্বিক পরগণ। অন্তভূক্ত থাকিত। আমরা! যে সময়ের 

বলিতেছি; তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বাধিক বারলক্ষ 

₹1 মোক্ক! রাঁ্গন্য দিবা? আআ্জীকারে উহার ইজাহু। লইয়া ছিলেন ছুই 

মৌপিক কায়--ছুই ভ্রাতা, হিরণ্য দাস ও গোবধন দাস। পাঠান 
মলে বঙ্গে বহুস্থানে মৌলিক কারস্থগণ অভিযান-পরায়ণ উপনিবেশিক, 
াতিরক্ষক সাহশী বীর এবং প্রবল পরাক্রাস্ত শাসকরূপে আত্ম 

কংরয়াছিলেন। উহথারাই গুরু পুরোহিত রূপে ব্ছ ব্রাক্ধণের 
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এবং আত্মীয় কুটুম্বর্ূপে বহু কুলীনের আশ্রক্ষ 'দাত! ছিলেন। হিরণা 
গোবর্ধনও সেই জাতীয় কারস্থ বীর; তাহাদের পিতৃপুরুষের কোন 

বিশেষ পরিচয় আমর! পাই ন! বটে, কিন্তু তাহাদের কোন বিশেষ গুণ 
সম্মান বা প্রতিপতি না থাকিলে অদংখ্য রাজানুগৃহী 5 পাঠান আমীরের 

কবঙগ হইতে তীহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত লইতে পারিতেন না। 
বন্দোবস্ত লইলেও তাহাদের অনেক শক্রু জুটিয়াছিস, সে কথা পরে 

বলিতেছি। এই ভ্রাতৃদ্বয় “বারলক্ষ দেন রাভ্রার, সাধেন বিশ লক্ষ” (চৈ, চ) 

অর্থাৎ তাহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে বার 

লক্ষ টাকা রাজন্য দিয়া আট লক্ষটাক। লাভ থাকিত। ইভা ত শুধু ভূমি 

করের আর, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদদি নানাজাতীর শুক্ক হইতে তাহাদের 
আরও ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় হইত । আুতরাং তাহাদের মোট বাধিক আদ 

১৯১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহ দেখিয়া কত জনের নেত্র-পীড়া। জন্মিত। 

বর্তমান সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্ধনের 

রাজপ্রাসাদতুল্য বসতি বাটী ছিল । সেখানে সে প্রানাদ এখন নাই, তবে 

রঘুনাথের পাটবাড়ী আছে। উহ বৈষুবভক্ত গণের তীর্ঘস্থল। 

দাস ভ্রাতৃদ্ব় এই অভুল এ্রশ্বধ্যের মালিক হইয়া আত্মবিস্থৃত হন 

নাই। উভয় ভ্রাতাই ধার্মিক ও সুপগ্ডিত ছিলেন এবং সৎকাধ্যে অঙ্গ 

অর্থব্যয় করিয়া দানশীল বলিয়। খাঁতি হাভ করিয়া ছিলেন। পগৌডে 

গোবর্ধনে! দ্বাত।” বলিয়। প্রবাদ-বাক্য এই যশঃকীর্তন করিত কবিরা 

গোস্বামী প্রাণ খুলিয়! তাহাদের গুণের পরিচয় দিক্সাছেন। 

“মহৈ্য্যযুক্ত দোহে বদান্য বরহ্মণ্য। 

সদাচার সৎকুলীন ধার্মিক অগ্রগণ্য ॥ 

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপলীব্য প্রায় । 

অর্থ ভূমি গ্রামদিয়| করেন নহায় 8৮. চৈ. চ. মধ্য ১৮| 
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নদীয়া অঞ্চলের বহুত্রাঙ্ষণ উহাদের প্রদত্ত নিফর ভূমি বাঁ সাময়িক 
বৃত্তি পাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। বিপুল তাহাদের বিভব, ধর্মে 
তহাদ্দের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভর! তাহাদের যশঃ, রাম লক্্মণের মত তাহার 

অভিগ্ন-হ্ৃদয়-_অভাব তীহাদের কিছুরই ছিল ন। কেবল মাত্র বহুকাল 
প্ধ্যস্ত উভক্বে অপত্ান্সেহে বঞ্চিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ হিরণ্য একেবারেই 
নিঃসন্তান, কনিষ্ঠ গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র রসুনাথ দাস। তিনি সম্ভবতঃ 
১৪১৬ শকে বা ১৪৯৪ খুষ্টার্যে জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্যাত্বা পিতা দান- 
ধর্মে খ্যাত, এই পুঞ্র দৈন্ক-ধর্দদে সকলের বরণীক্প হুইয়াছিলেন ১ পিতা 

ক্রিয়াকশ্মে াকজমকে অভ্ুল সম্পৰ লুটাইয়া৷ দিতেন, পুর কামিনী- 
কাঞ্চনের অঞ্চল পর্যন্ত পৃৰ্িত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় নিষ্ঠুর ভাবে 
দেহ-নিধ্যাতন করতঃ নশ্বর ভীবনের অতিরিক্ত সন্ধযত্ইই করিয়াছিলেন। 
পিতৃপুণ্য পুজ্রর্ূপে আবিভূতি হইয়। ম্থরুতি-সাধনের যাহা! কিছু অবশিষ্ট 
ছিল, তাহ! বিশিষ্ট ভাবেই অর্জন ক:রম্মাছিল। 

পুজবাৎসল্যেব এক্সনাত্র স্থপাক্র এবং বিপুল বিত্বের একমাত্র উত্তরাধি- 

কারী হইয়া জন্মগ্রহণ কারস্াছিলেন-_-এই রঘুনাথ ; রাজোচিত সম্পত্তির 

মালিক তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত রাজপুত্রই চ'হিয়া! ছিলেন, কিন্ত 
[ভগবান তাহাদের ঘরে এক সাত্বিক ধার্ষমিককে আনিয়া দিয়াছিলেন । 

রঘুনাথের টৈশব কাল হইতে সকলেই তাহার পরিচয় পাইতেন। 
শৈশবই পরিণত বয়সের আভাস দেয়। বরঘুনাথের মুখে, চাহুনিতে, ভাঁব- 
ভঙ্গিতে এক শ্াস্ত সুশীল সৌম্যভাব প্রকাশ পাইত7 সুখান্ে অক্ষচি, 

বেশভৃষায় অনাদর, ক্রীড়া-কোলাহলে অতৃপ্তি দেখিয়া! সকলে অবাক্ 

ইতেন। চক্রিতামৃতে আছে £-- 

“সেই গোবধ্ধনের পুভ্র বখুনাথ দাস । 

বাল্যকাল হেতে তিহো বিষয়ে উদাস ॥” 



৩১০ শ্রীরদঘুনাথ দাস গোস্বামী 
০১০০ কি পর সিকি পিট উর শা ও 

স্পা 

_ বিষয়-বিলাসে উদ্ধাসীন হইলে ফি হয়, বাল জইতে রঘুনাথের তা 

প্রতিতা এবং পাঠাভ্যাসে তীব্র আকাক্ষ! ছল। তখনও বঙ্গদেখ 
ংস্কতের বড় আদর ছিল) শুধু নবদ্বীপ নহে সগ্তগ্রামে ও পূর্ববন্ো 

অনেকস্থানে সংস্কত শান্তর |শক্ষার জাদর্শ পীঠ ছিল। হিরণ্য গোর্বন 
উভয়েই সুপঞ্ডিত ছিলেন ) তাহার! রঘুনাথকে সুশিক্ষিত করিবার জব 

স্থব্যবস্থ। করিলেন। বহুদংখ্যক বিদ্বানকে বৃত্তিতুক গৃহশিক্ষক রাখি 

উহারা স্বচ্ছন্দে সে ব্যবস্থা কাঁরতে পারিতেন। কিন্তু সে রীতি) ? 
আদর্শ এ দেশের নহে। বিলাসের কোলে পাণিত হুইপে প্রক্কত মাহ 
গড়ে না, ধনীর পুত্রকে শিক্ষিত ন! করিয়া গবিংত ও পত্রত্ট করা হয 
দেজন্ত গোবর্ধন প্রাচীন হিন্দু-পদ্ধতি অনুঙ্ারে পুক্রটিকে গুরুগৃহে রাখি 

বঙ্ধাচরধ্য পালন করিয়া শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিজেন 1" তাহা 

কুলপুরোছিত শ্রীবুক্ত বলরাম আচার্য্য মহাশয়ের 'বাড়ী নিকটবর্তী চাদ 

গ্রামে ছিল। তীহাকেই রঘুনাথের আচার্ধ্য-গুরু নির্বাচিত করি 

তাহারই গৃহে বার্লককে রাখিয়া 1দ.ল্ন। সেখানে অন্ত শিক্ষা্ী 

যত সাধারণ পানাঁহারে সন্তষ্ট থাকিন! বালক রঘুনাথকে িদ্তার্জন করি; 

হইত। তাহাতে উহার কোন বষ্টবোধ ছিল না, কারণ প্ররূপ কঠো 
জীবনের জন্ত পূর্ববজন্। হইতে 1তনি প্রস্তুত ও অভান্ত ছিলেন। 

আচাধ্য বলরাম কেবল *ত নহেন, তিনি ধাশ্মিক ও সাধুদে 

ছিলেন। সাধু সন্যাী কেহ নিকটে আদিলে, উহারা তাহার গৃহ 
আশ্রয়ের আমন্ত্রণ পাইয়। আনন্দে অধথষ্ান করিতেন । রঘুনাথ থে 

গৃহে থাকিয়া যেমনু শাস্ত্র-শিক্ষা। করিতেছিলেন, ডেননহ ভক্কোচিত 

দীনতা। ও সেবাধন্্ অভ্যাস করিবার স্বাভাবিক সুযোগ পাইলেন। রঘু 
নাথ সে সংস্কত ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াখিজেন, তাহ। ভবিষ্যতে তাহা 

যধুমক স্তবাবলীর রচনা-কৌশলে প্রমাণিত হুয়। আচার্য্যের গৃে কে 
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তক্ত বা সাধু আপিলে গুঁরুশিষ্যে তাহার সেবা, করিতেন। ইহা হইতে: 
বুঝ! যায়, জদ্মাস্তরীয় কর্ম্মফলে পারিপার্থিক অবস্থা উল্লজ্বন করির়াও 
মানুষের জীবনের গতি কিন্তপে শ্বাভাবিক পথে নিয়ন্ত্রিত হয় । 

এমন সময়ে রদুনাথের বয়স যখন ৯১০ বৎসর মাত্র, তখন হরিদাস 

ঠাকুর বেধাপোলের লীলা! সাঙ্গ করিয়া শুরিতে ঘুরিতে এই চীদ্দপুরে 
উপনীত হইলেন । * বলরাম তাহাকে পরমযত্্ে নিজগৃছে আনিলেন এবং 
তাহার জন্য বাহিরে একখানি ভজন-কুটার নির্মাণ করিয়া দিলেন। 

নির্জন পর্ণশালায় করেন কীর্তন । 

বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ববাপন ॥ 

রথুনাম দূঁস বালক করে অধ্য্ধন। 

হরিদাস্ ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন ॥৮ 
বালক রঘুনাথ যখনই যান, তখনই দেখেন নির্জন কুটীরে ঠাকুর 

£রিদাসের জপ-বঙ্কার বা কীর্তন চলিতেছে; বিরাম নাই, অবসা্ধ নাই, 
একনিষ্ঠ সাধকের নামজপ দিবারাত্রি চলে, নঠিলে যে সংকল্লানুযারী সংখ্য। 

পূর্ণ হয় না। এ বড় মহান্ দৃশ্য! এই অলৌকিক অণদর্শের ছাপ 
রঘুনাথের কোমল হৃদয়ে দৃঢ়াস্কিত হইয়৷ গেল। পরিণত বয়সে তাহার 
যে কঠোর ভজন নিষ্ঠ। জন্মিয্নাছিল, দিবসের ৬* দণ্ডের মধ্যে ৫৬ দণ্ড 

পর্যন্ত তাহার ভঞ্জনে যাইত, সে নিষ্ঠার উৎপত্তির কারণ এইখানে। 

হরিদ'সের কেমন এক সুৃষ্টি রঘুনাথের উপর পড়িল! হিনি ভিক্ষা- 
নির্বাহের জন্য আচার্যযগৃছে আমিলে প্রতাহ অধ্য়ন-নিরত সেই বালককে 
দেখিয়। আশীর্বাদ করিতেন, কত স্গেহ দেখাইন্জতন। অতি গুভক্ষণে 

* ইনিব্রক্মহরিদাস ঠাকুর, যিনি সাধারণতঃ যৰন হরিদাঁদ দামে পরিচিত। 

“তনত-প্রীনঙ্গের" প্রথম খণ্ডে তাহার জীবনবৃত্ত লিখিয়াছি। হরিদাস ঠাকুরের চাঁদপুর 

ছাগমন প্রসঙ্গে এ পুস্তকের ৫২-৫৩ পৃঃ ড্টব্য। 
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এই পরম ভক্চের ক্কপালাত করির! অলক্ষিত শক্তি সঞ্চারের ফলে রঘুনাথে; 
ভবিষ্যৎ পথ উনুস্ক হুইল। উত্তরকালে শ্রীকধ্দাস কবিরাজ এ 
রঘুনাথের শিষ্য হন ? বখন তখন গুরুর মুখের কথা শুনিয়া তিনি অনেব 
তথ্য জানিয়াছিলেন, অনেক গুড় তত্ব বুঝিয়াছিলেন। গুরুদেবের নিউ 

বাল্য-জীবন সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধিৎসাবলে যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া 

ছিলেন, তাহা সত্যালোকে সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত । সেই সত্যনিষ্ঠ ভক্তলেখক 
নিজে লিখি! নিয়াছেন +--- 

"হরিদাস কপ। করেন তাহার উপরে । 

সেই কপ! কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥” 

র্ুনাথের প্রাণে নৃতন তরঙ্গ তুলিয়! দিয়া হরিদাস ঠাকুর চণিয় 
গেলেন। অল্পদিন মধ্যে চৈতনা-চরিতরের নৃতনধ্বনি বঙজময় রা হুইল। 
রঘুনাথ আকুল হইয়া! বিদ্যার্জন বন্ধ করিলেন, বাতুল হইয়া সে ধ্বনির 
পাছে ছুটিলেন। 

[২] 

বাতুল রঘুনাথ। 

অল্লবয়সেই গৌরাঙজদেবের কণা রদুনাথ শুনিয়াছিলেন এবং নাম 
গুনিয়াই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। প্রভুর মাতামহ নীলার 
চক্রবর্তীর লহিত হিরণ্যগোবর্ধানের দিশেষ পরিচয় ও সৌন্বস্ত ছিল, চক্রবর্তী 

মহোদয় উহবাদিগকে দ্লাপন ভ্রাতার মত দেখিতেন। প্রভু শিশুকানেং 
উহাদিগকে দেখিয়াছিলেন এবং আজ! বন্যা ডাকিতেন। উভয় পরি" 
বারের এই প্রকার ঘনিষ্ঠতার জন্ত নবন্ধীপের সকল সংবাদ ছই ভ্রাতা 

পাইতেন এবং রঘুও জানিতেন। গৌনাঙ্গের মহাপ্রকাশের কথ। গ্রচার 



বাতুল রবুনাখ ৩১৩ 
₹ইল। কিছুদিন পরে ভীহার! হঠাৎ শুনিলেন গৌরাঙ্গ কাটোয়ার আসর! 

ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অছ্ৈতাঁলয়ে গিয়াছেন। এই সংবাদে উভয় 

ভ্রাতা বিশেষ বিচলিত হইলেন । কিন্ধু রঘুনাথের বাতুলতাই সর্বাপেক্ষা 

বেশী হইল। তিনি আর সেই নবান সন্ামীকে ন। দেখিয়া ঘরে তিষিতে 

গারিলেন না। তৎক্ষণাৎ পিতাও জোঠতাতের অনুমতি লইয়া ছুটিয়া 

শস্তিপুরে আসিলেন, এবং জীবনে এই প্রথমবার ভ্রচৈতন্তকে সাক্ষাৎ 

করিলেন। 

তখন সংকীর্তভন-তরঙ্গে শাস্তিপুর আন্দোলিত হইতেছিল, কত স্থান 

হইত কত শত শত লোক নূতন সন্্যানীকে দেখিবার জন্ত ছুটিয়া আসিতে- 

ছিল। রঘুও উহাদের একজন, তিনি প্রেমাবিষ্ট বাতুলের মত দৌড়িয়। গিয়া 

তুর রাতুল চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। পরিচয় পাইবা মাত্র প্রভু চিনি- 
বেন, বুপ্থুকে বড় আদর করিলেন । ভখন 1তনি কয়েকদিন শান্তিপুরে 

ধাকিয়া প্রভুর সঙ্গলাভ করিলেন, অস্তৈত্বাচার্যের কৃপায় প্রতুর উচ্ছি্ট 

প্রসাদ ভোজনের ন্ুযোগ পাইঞ্েন। কিযেন এক দিব্য অজ্ঞাত শক্তিতে 

উভয়ের প্রাণে প্রাণে মিলন হইল । রঘুনাথ প্রেমের বন্ধনে বাধ! পড়িলেন। 
প্রভূ নীলাচলে যাত্র। করিলে রঘুনাথ. এক প্রকার উন্মত্ের মত অশ্রু- 
পাবিত হইয়। গৃহে ফিরিলেন। 

ক্রমে তাহার বাতুলতা আরও বাড়িতে লাগিল। এ যে বিরহ-বিদগ্ধ 

প্রেমিকের ভাব, এভাব একবার জাগিলে ভক্ত প্রাণ মানুষকে সহজে ছাড়ে 

ঢা। রুনাথ আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করির। নির্জন গৃহে বসিয়। 
ধু গৌরাঙ্গের রূপ চিত্ত করিতেন | ভিতরে বাহিত্দে জাগিয়৷ ঘুমাইয়া 
ধু গৌরাঙ্ঈই দেখেন। কৃষ্ণ-বিরহে ব্রজ-গোপীণের যাছা হইয়াছিল, 

ঘুনাথেরও তাহাই হুইল। পিতাঁদাতা ও জ্যেষ্ঠতাতের প্রাণের প্রাণ 

ুত্তলী থে রঘুনাথ, তাহারই এই দশ! দেখিয়া উহার বড় উদ্বিগ্ন 



৩১৪ শ্ীরখ্ুনাথ দাস গোস্বামী 
শ্পানপাপপিপি্পাপি্পিনপপী্পি্পানিপপাপনপিসপিপপাপসপপপপপপপপাপপপপপপপপপপপপপপপপাপা পাপা 

হইলেন। বিশেষতঃ এই প্রেছিক সর্ধদাই শুধু পলায়ন করিয়। নীলাটা 
ঘাইবার চেষ্টা করিতেন । সুতরাং তাহার জন্ত গ্রহবী রাখিতে হই 

রঘুনাথের নিজের মুখে শুনিয়া! কবিরাজ গোস্বামী লিবিক্াছেন £- 

“বার বার পলায় তেঁছে নীলাদ্রি যাইতে । 
পিত। তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে ॥ 

পর্চ পাইক তারে রাখে বাতি দিনে | 

চারিসেবক তুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে /* 

রাজার ছেলে, তাহার পাহারার ব্যবস্থাও রাজার মত হইল। নানাঙ্জাতী 
১১ জন লোকে তাহাকে পলাইবার পক্ষে বাধ! দিয়া, নান গ্রবোধ দি 

রক্ষা করিতে লাগিলেন ! শুধু তাহাই নহে, রত্ুনাথ মনের আকাজ 
জানাইলেন, তখন তাহাদের কুলগুরু ভ্রীযদুনন্দন আচার্য * আমি 

তাহাকে দীক্ষ/ দিলেন। তখন হইতে রঘুনাথ নিয়মমত মন্তর্প করিত 
লাগিলেন বটে, কিন্ত সংসারে মন বসিপ না। এই সময় (১৪৩৩ শক 

তীঁহার বয়ল ১৭ বৎদর মাত্র। এই অল্লবরসেই তাহার আভিভাবকগ 

অনেক সন্ধান করিস্ব একটি উন্মুখ-যৌবনা পরমান্ুন্দরী কন্ঠার 
তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তবুও রঘুনাথের ভাবের বিশেষ পরিবর্ত 
হইল না; তিনি প্রুর সহিত দেখা! হওয়ার পর হইতে অত্র উৎক' 
লইয়! চারিব্ৎদর কাটাইলেন। 

* ইনি হুপঞ্িত ও প্রেমিক তক্ত। উপাধি ছিল তর্ক চুড়ামণি। ইনি এক 

শান্তিপুরে হরিদাস ঠাকুরের নিকট বিচারে পরাজিত হওয়ার পর পঅদ্বৈত আতী্য 
নিকট কৃফমন্ত্রে দীক্ষিত্হন । (“অধৈত-প্রকাশ” ৭ম অধ্যায়, মৎ-সম্পা্দিত সং 

৭৪-৭৬প্ঃ ) বহুদম্মন যে রবুমাথের গুরু তাহা কবিকর্ণপুর কৃত & চৈতন্তচন্র্রোদয় নাট 
শিবানঙগ সেনের উত্তিতে বাক্ত হইরাছে। (ভ, র, ৩য় তরঙ্গ, ১১০পৃঃ চৈ, চ। অন্তা 

“্আচাধ্যে। যহনশ্নঃ হুমধুরঃ আবাদের প্রি 
সচ্ছিষো রঘুনাথ ইতাধিগুণঃ প্রাণাধিকো| মাহুশাং ॥ 



বাতুল রধুনাথ ৩১৫ 

প্রভূ নীলাচলে গিয়া*কয়েক মাপ পরে দাক্ষিণাত্য ভ্রঘণে বাহির হন, 

তাহাতে প্রায় ছুই বৎসর অতীত হয়) তৎপরে আরও ছুই বৎসর নীলাচলে 

থধাকিয়৷ বৃন্দাবন যাইবার কর্নার যাত্রা করিয়া গৌড়-রামকেলি পর্য্যস্ত 

যান। লনাতনের উপদেশে সে যাত্রায় বৃন্দাবন ন1 গিয়া ফিরিয়! শাস্তিপুরে 

আদিয়। ৭ দিন অবস্থিতি করেন। সেইবার্তা গুনিব! দাত্র রঘুনাথ 
একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ) তাহা গেখিয়।৷ হিরণ্য গোবর্ধান বছ 

রোক ও দ্রব্যাদি সঙ্গে দিয়! পুত্রকে শাস্তিপুবে পাঠাইলেন। পুনরায় 
সাক্ষাৎ হইল; রঘুনাথের আকর্ষণ ও উৎক্ বাড়িল। তাহার একমাত্র 
চিন্ত/ কেমন করিয়। রক্ষকের হাত এড়াইর প্রতৃর সঙ্গে নীলাচলে 

যাইবেন। তখন পু 

“সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ গ্রভূ জানি তার মন। 
শিক্ষা-রূপে কহে তারে আশ্বাম-বচন ॥ 

স্থির হঞা! ধরে যাও না হও রাতুল। . 

ক্র'ম ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধুকুল। 
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইন্বা 1& 

যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত ভইয়া | 

ঠাকুর নরোতুন দান-কৃত “বৈরাগ্য-নির্ণয়" গ্রন্থে দেখিতে পাই, 

“জ্ঞান শুক মর্কটঞ্চ কুল যুক্ত তধৈব চ। 

বৈরাগা পঞ্চধা1 ইতি কখাডে মাং বিধানতঃ 8” 
গ্বাৎ জান, গু, মর্কট, কুল ও যুক্ত-_এই এই পাঁচ প্রকার বৈরাগা, তন্মধো মর্কট 
বৈরাগোর লক্ষণ এই-- ] 

“মকট বৈরাগী কহি» সর্ধতাগ করি। 

| ইত্ডরিয় চরার় সঙ্গে লয়ে দিব্য নারী ।” 

রে অর্থ এই, মর্কট বা বানরের তুলা বৈরাগা। বানরের অরণাবাসী, গৃহহীন: 

রঙ্গ, নিরানিষতোজী, অসকয়ী এবং বদিচ্ছালাতসন্তঃ অর্থাৎ যখন বাহ। পায়। 



৩১৬ ভ্রীরঘুমাথ দাস গোস্থামী 
এমঅিিিিসিলা 

অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার 

অচিরাতে কৃ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥” 

চৈ, চ, মধ্য ১৬শ 

গচৈতন্ত এখানে ব্যবহারিক জীবনের উপযেগী করিয়) বিষরি-পুত্রবে 
অতি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে গীতায্স অজ্জুনবে 
কর্শসন্গাদের ক্রমগ্ডণপি শিখাইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্তও সেইভাবে 

রখুনাথকে প্রকৃত পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন । রঘুনাথ সংলারে আছেন, 

কোন কর্ম করেন ন', শুধু হাভৃতাশ করেন, আর ছাড়িয়া পালাইবা; 

জন্ত পাগল হন, ইহাই সাধন-পথের প্রকৃত পোপান নছে। কর্ধুই সান 

মার্গের প্রথম সোপান এবং প্রথম অবস্থা; প্রক্কৃতিবশে সকুলকেই 

করিতে হয়) কর্ম করিতে করিতে দেখা যায়, সকাম কর্ধে স্ুখ-শাি 

নাই; তখন বিষয়াসক্তি হাস হয়, নিষ্কাম কর্মের স্পৃ£া জন্মে 
নিষ্ধাম কণ্ম্াভ্যাসই দ্বিতীয় অবস্থা । অনাসক্ত হইব! কর্ম ক্সিতে করিতে 
চিত্ত-গুদ্ধি হয় অর্থাৎ তৃতীয় অবস্থায় পৌছান যায়। চিত-শুদ্ধি হট 
শ্ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করা যায়, আত্মোৎসর্গ কর! যায়, তখন আর 

পাপে মতি যায় না; পদ্মপত্র যেমন জলে লিপু হয় না, সেইরুপ পাপ 

তাহাতেই সত্তষ্ট। হুতরাং বাহিরে বৈরাগ্র সব লক্ষণণগ্ুলি তাহাদের আছে; কি 
ভিতরে ইহার! বহু স্ত্রীতে আসক্ত, অতান্ধ স্ত্েণ, অতাধিক সন্ভাননেহযুক্ত | ইহাদে 

এইরূপ বৈরাগোর লাম মর্চট-বৈরাগা | ভিতরে নিষ্ঠা নাই, বাহিরে বৈরাগীর মর 
ছদ্মবেশ, অত্যন্থ বিধয়াসকি, এইরূপ বাহ লোক দেখানে। বৈরাগোর নাম নকট-বৈরাগা 

মহাপ্রভু এইক্প বৈরাগোর ঘোর বিরোধী ছিলেন, এরূপ অপরাধী বৈরাগীকে তি 
কখনও ক্ষমা! করিতেন না। “ঞীবৈরাগা নির্ণর” বৈকবসঙ্গিনী-কার্ধ্যালয়ের সং্থরা 

৩০৪, ৩৮৪৪ পৃঃ 
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হাকে ম্পর্শ করে না।% ইহাই চতুর্থ বা চরমাবস্থা, এই অবস্থায় 
পেই ত্্ধক্তান লাভ করা যায়। উত্তরকালে শুধু এই রখুনাথ কেন, 

(মণ্ড গোস্বামীর কথ। বলিতেছি, তাহারা সকলেই এই চরমাবস্থারও পর 
'গিক়্া পরমপদে লীন হইয়াছিলেন। 
কিন্ত এখন রঘুনাথের জীবনের আরম্ভ, তাহার যাহাতে চিত্ব-গুদ্ধি- 

তের পথ পরিষ্কৃত হয় সেই জন্ঠই গ্ঁচৈতন্ত বলিতেছেন "রঘুনাথ, 
'স্থির হও অর্থাৎ গীতায় যাহাকে “স্থিতধী” বলা হইয়াছে, তুমি সেই 

বে বিষয়াবর্তের মধ্যে স্থির হইয়! কর্তব্য কর, ব্যাকুল হইও ন!। কর্ম 

কে করিতেই হইবে, সোপানের পর সোপান পার হইয়া তবে চরম 

থর পথিক হয়া যায় । অনথক লোক দেখানো বাহ্ বৈরাগ্যে 

'নাই। আনাংক্ত উইন্্ যথাযোগ্য ভাবে অর্থাৎ যেটুকু বিষয় ভোগ 
(করিলে নয় এইভাবে 'বিষয় ভোগ কর; অন্তরে ই্ট-নিঃ! থ'কুক, 

ছিরে লোকের সঙ্গে সবাজে যেভাবে চল্গা স্যায়ান্থুমত, সেইতাবে চলিতে 

ক, এইভাবে চপিলে তোমার তিত্তশুদ্ধি হইবে, তুমি শ্রীকৃষ্ণ রুপ! 
ইবে।” এ অতি সুন্দর উপদেশ; গৃহস্থ বৈরাগীর পক্ষে এমন উপদেশ 
ছুল্লভি। অব্লকথায় সহজ ভাষার এই আদর্শ উপদেশের সারমর্ম 
॥নভাবে গ্রকটিত করার ক্ষমতা ছিল প্রাচীন বুগে ব্যাসদেবের এবং 

নক বৈষ্ণব-ধুগে কবিরাজ গোস্বামীর | 
এই উপদেশ বানী শুনিয়া! রঘুনাথ আশ্বস্ত হইলেন। কিন্কতিনি 
নীলাচলে যাইবেন, সেই উৎকণ্ঠার মীমাংসা হইল লা। সেজন্ত 

প্রভু সংক্ষেপে সে কথাও বলিয়৷ দিলেন। পরঘুদাথ, আমি গয়াই 

+ ত্রক্গণাধায় কল্পাণি সঙ্গং তাক্ত। করোতি ধঃ। 

লিপাতে নস পাপেন পন্সপত্রমিবাস্তস! 1 
গীতা, €ম-১০ 
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বৃন্দাবন বাত্রা করিব, ফিরিয়া আসিলে তখন ভুমি ফোন ছলে নীলাচল 

চলিয়া! যাইয়াও। কি ছ্গুযোগে তুমি যাইতে পারিবে, তাহা ভখন 

কৃষ্ণ-কৃপায় তোমার মনে আপনি জাগিবে। কৃষ্খ যাহাকে কপ 
করেন, তাহাকে কি কেহ আটকাইল্গা রাখিতে পারে 1” * এইবার 

বঘুনাধ শাস্ত হইয়া গুকে ফিরিলেন এবং “মর্কট-বৈরাগ' ছাড়ি বিষয়ীর 
প্রায়” হইয়া! প্রভুর উপদেশ বর্ধে বর্ণে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। 

ংসারে মন দিলেন, বিষয়-কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন, তাহার পিতা মাতা 

হাঁফ. ছাড়িয়া বাচিজেন, পরিবারভুক্ত সকলেই মনে বড় স্ব 
পাঁইলেন।” 

রদঘুনাথ এখন বয়স্ক এবং যোগ্যপুজ$.তাঙ্ার এই্টরূণ পরিবর্তন 

দেখিয়া তাহার পিত1 ও জোষ্ঠভাত বিষয়ের অধিকাংশ ভাঁর ভীগর 

উপর দিলেন, কারণ একে তাহারা প্রাচীন তাহাতে এইভাবে মম্পর্ণ 

ভার দিলে যদি রঘুনাথের মন ভাল করিয়া বিষয়ে নিবিষ্ট হয়। এই 
ব্যবস্থা সম:য়াচিত হইয়াছিল, নহিলে সম্পত্তি রক্ষাই ছুঃসাধা হইত) 

সেই কথাই এখানে বলিতেছি। 
হিরপ্য গোবদ্ধন কর্তৃক সগুগ্রাম মুলুক বন্দোবস্ত লওয়ার পুঝে 

এক মুসলমান চৌধুরী উহার মোক্তাদার ছিলেন) তাহার যে রাজন 
দিবার অজীকার ছিল, উহার কিছুই দিতেন লা, নিজে মুগলমান, 

অ'মীর বপিয়া সুলতানের উপর প্রশ্রক্ধ লইতেন। এই জন্যই হিরণোর | 

সহিত বন্দোবস্ত হইল) চৌধুরীর সময় প্রজার মধ্যে বিরোছই | 

পপি শনি স্লিপ লি পি 

* বুঙ্দাবন দেখি যবে আফিনীলাচলে । 

তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে । 

সে ছজে সেকালে কৃষ্ণ স্কুরাবে তোমারে । 

কৃষ্ণ কৃপা। যারে, তারে কে রাখিতে পারে ॥" চৈ) ৪, 
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লিপস্টিক তা ধা 

হইত অর্থ আদায় ইত না। তিনি এখন দেখিলেন হ্রিপ্য- 

বক্ষ টাক দদিয়াও আটলক্ষ ভোগ করেন, ইহাতে তাহার চক্ষু 

গ্ী গেল। মুলুক তিনি ফিরাইয়। পান না পান, হিরণ্যেত্ বাঙথাতে 

থাকে, এগ ন্ুদতানের নিকট অভিযোগ করিলেন। তিনি 

রণ্যদাস.ক ধপিয়। আলিবার জ্ন্ত সৈন্তসহ উন্গীর পাঠাইলেন। 
বিরাজ গোস্বামী হুলতানের নান করেন নাই, শুধু. “্রাজঘরে 
₹ফিয়তি করিয়া উত্জীর আনিলেন এই কথাঃ বশিয়াছেন। কিন্তু 

১৪৩৭ শকের £ ১৫১৫ খৃঃ) কথা, তন স্থুলতান হুসেন শাহ 
ড়ের একাধীশ্বণ । তিনি নুতন রাজাজয় বা বাকী মহলে রাজস্ব 
দায়ের খতভিনব ব্যবস্থ। করিয়! রাজকোষের আয় বুদ্ধির জন্ত বিশেষ 
টত ছিলেন। উন্ীর আসিবার প্রাকালেই হিরপ্য গোবব্ধন গৃহ 

গ করিয়। গা ঢ কা! 'দিলেন। উ্গীর কাহাকেও না৷ পাইক রঘৃ- 
কে বাঁধিয়া গৌড়ে লইয়া! গেল। নিভাীঁক রঘুনাথ ইহাতে কিছুমাত্র 
লিত হইলেন না। গৌড়ে লইয়। রঘুনাথকে কারাগারে রাখা 

17 বৎসরাধিক পুর্বে গৌড়ের কারাগারে সমাতন গোস্বামীকে 
তে হইয়াছিল, উহার ও কয়েক বৎসর পূর্বে ( ১৪২৯ শক) 

দাস ঠাকুর গৌঁড়ের কারাগৃহে হরিনাম কীর্তন করিয়াছিলেন । 
র রদুনাথের পালা? তাহাকে প্রত্যহ দরবারে আনির! ভত্সন! 
| হইত, নির্যাতনের ভদ্দ দেখান হইত, কিন্তু কেহ মারিত লা; 

গ হিরপাদাস কার জাতীয়, অতি বুদ্ধিমান ও চক্রীলোক, তাহাকে 

টু মনে মনে ভয় ছিল। ৃ 
“বিশেষ কারস্থ বৃতি অন্তরে করে ডর়। 

মুখে তর্জে গর্জে মারিতে সতয় অন্তর ॥* 

চরিতামুতে চৌধুরী সাহেবকে “তুড়,ক" ধলা হইয়াছে। 
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রখুনাথ আর এ ভাবে থাকিতে পারেন” না। তিনি অবশেষে 
কৌশল অবলঘ্ধন করিয়! বিনয় দ্বারা স্থুলতানকে পরাজয় করিলেন। 

তিনি বপিলেন “আমার পিতা ও জ্যেঠা তোমার ছই ভাই, আমি 
তোমার পুত্র তুলা; তুমি দেশের রাজা সকলের পালক, আমর 

তোমার পালা, পরের মিথ্যা কথ গুনিক্া আমাকে অনর্থক নির্যাতন 

করিক্বা] তোমার লাভ কি? ভুমি জেন্দাপীর, সর্বশান্ত্রজ্ঞ, তুমি এক্নগ 
নির্দয় ব্যবহার করিলে অন্তকে কি বলিব?” ভক্তের ম্থুকণ্ঠে এই 

বিনয়গর্ড বচন শুনিয়া হুদেন শাহের মন আর্দ্র হইল, বাস্তবিক তিনি! 

অতি উদার-সৃদয় নৃপতি ছিলেন । তাহার দাড়ি বাহিয়া অশ্রু বিদ 
ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন “তোমার জ্দোঠা আটলক্ষ টাকা 
ভোগ করে, আমাকে কিছু দিলে কি ভাল হয় না; তুমি যাও, এই. 
সব কথ বলিয়া কিঠহু রাজত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিও। 

রঘুনাথ উদ্ধার পাইক্েন; গৃহে আসিয়। জ্যেষ্ঠতাতকে বলিয়া প্রতিশ্রতি 

মত ব্যবস্থা করিঙেন। সকল গোলমাল মিটিয়া গেল। রঘুনাধ 

বিষয়ের কর্তা না হইলে বোধ হয় ইহ হইত ন|। 
এই সময়ে প্রীনিত্যানন্দ প্রভু 'নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসি- 

লেন। মহাপ্রস নবন্থীপ থাকিতে সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 
তিনি মুর্খ নীচ পতিত দরিদ্র সকলকেই প্রেমন্থথে ভানাইবেন, নিত্যানদদও 
যদি তাহার সঙ্গে সন্গযাসী হইয়া নীলাচলে বসির! থাকেন, তবে গ্নে 

গ্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এজন তিনি নিত্যানন্দ স্বরূপকে বজদে 
গর সর্বজাতীয় পতিত অধমকে উদ্ধ[র করিবার জন্ত আদেশ করিলেন || 
তদছুসারে নিত্যানন্দ পারদ তক্তগণ সঙ্গে লইয়া! যাত্রা করিলেন। 

এবং সর্বাগ্রে গঙ্গাতীরে পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিত নামক 

ভক্তের গৃছে উপস্থিত হুইলেন।. সেখানে তিনি একাধিক্রমে 
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গাদ থাকিয়। লে দেশের লোক হরিনামে পাগল করিয়া ভুলিলেন। 
কেমন করিয়া! লক্ষ লক্ষ সাধারাঁণ লোককে হরিনাম দিয়! ভাবাবেশে : 
গাকুল করিতে হয়, প্অক্রোধ পরমানন্দ” নিত্যানশ্শ ভাহাতে শ্বতাব- 

দি্ধ। তাঁহার মুত্তিতে কি দিব্য তাব ছিল, মুখের কথায় কি মধু 

ছিল, কীর্ভনে কি মদিরা ছিল, হাস্যরসে কি চটুলত ছিল যে, যখনই 
কেহ তীহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত, তখনই সে কেমন 
ই্ত্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে বাইতেন দেশের লোক নাচিয়া 
উঠিত, সব ফেলিয়া! তাঁহার সঙ্গ লইবার জন্য ছুটিত, আর দেশময় 
নোকারণ্য হইত, মৃধঙ্গ-করভালে ঘনান্দোলিত হইয়া পো অঞ্চলে 

বিজয়ী সেনাপতির মত এই অপর্প অবধূতের বিজয়-হন্দুভি বাজিয়া 
উঠিত। চৈতন্য-ভাগবতে "( অস্ত্য, ৫ম) পাপিহাটিতে নিত্যানন্ন প্রভুর 
অত্যভূত লীল! অতি নুর্ীর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সে লীলার বৈহ্যতিক 
গক্তিতে তিন মান কাল সে স্থানের আবাল-বুদ্ববনিত৷ বিস্থবতের 

মত ছিলেন। " 
“নিতাননদ স্বরূপে প্রেম দৃষ্টিপাতে । 
সবার হইল আত্মবিস্থৃতি দেহেতে ॥% 

“তিন মাস করে৷ বাহা নাহিক শরীরে । 

পেহ্ধর্্ব তিলাপ্ধেক কাহারে। ন। স্ক,রে ॥” 
চৈ ভা, অস্ত €ম 

সেই অসাড় দেশে যখন এইভাবে নূতন প্রেমের সধশর হইল, 
দে বার্তা রঘুনাথ গুনিলেন। তীহারই হাতে বিষয়ের দমকল ভার, 
৬ তিনিই এখন সঞ্চগ্রামের সুলুকপতি, পাণিহাটি সেই সুলুকের 

অন্তর্গত এবং উহ! সপ্তগ্রাম হইতে বেশী দুরে নহে। সংবাদ শুনিয়। 

্ভৃদর্শনের আশায় রদুনাথ লোকজন. ও যথেষ্ট অর্থ নঙ্গে লইয়। পাপিহাটি 
৯ 
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যাত্রা করিলেম। গিষ্বা দেখিলেন, গঙ্গাতীরে * হ্বৃহত, বটবৃক্ষের হি 
ছায়ায় উচ্চ বেদিকাপর উপর তাস্বরভুল্য জ্যোতির্ময় নিত্যানন্দ 
বলির! ক্বাচ্ছেন। বঘুনাথ দূরে থাকিয়া! দণডবৎ প্রণাম করিবার সময় 
লোকে তাহার 'নাম করিল।' তৎক্ষণাৎ প্রভূ এই ভক্তকে চিনিলেন, 
কারণ গুীচৈতন্তের মুখে ইহার সকল সকল সংবাদ পূর্বে তিনি শুনিয়া, 

ছিলেন। স্থরসিক দয়াল প্রতু নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত তাহাকে মধুর 
কে উনি | 

পপুনি প্রভু কহে, চোরা, দিলি দরশন। 

* আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ॥” 

এ চৈ, ৮, সস্ত্য নত 

রদুনাথ থতমত খাইলেন, কাছে আগুয়াইতে পারিতেছিলেন না, 

তখন কৌতুকী প্রভু তাহাকে টানির' লইয়া তীহার মাথায় চরণ তুমি 
' দিলেন, আর বলিলেন প্চোরা, * তুনি চোরের মত আত্মগোপন কর, 

বিষয়ীর মত চল ফের কিন্তু ভিতর তোমার কৃষ্ণনর়। তুমি পৰাই 
পলাইয়। দূরে থাক; এ লুকোচুরী আর খাটিবে না) আজ, তোমাকে 
দও দিব, তুমি আজ. 

“দরধি চিড়! ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে ।” 
রধুনাথ মাঁথ1 পাতিয়া সে দণ্ড গ্রহণ করিলেন । বিচারক বা দর্জি 

উভদ্বেরই ইচ্ছ। বিষয়ীর অর্থের বদ্দি সন্ধবহার হর, ত হুইয়া! যাউক। 

* শ্রীযুজ রসিকামোহন বিছ্যাহৃবণ গহাশয় “চোরা” কথার এই অর্থ করিয়াছেন 

“পরের ধন অপ্রকাহ্ে গ্রহণ করে « তাঁহা* গোপনে লুকাইরা রাঁখিতে চেটা করে 
সেই চোরা। রঘুনাথের অন্তর কুকভক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্ত তিনি ্ঞীমহাপ্রতু 
আদেশে লোক দেখান বৈরাগ্য গোপন করিয়া, প্রেম তক্কির উচ্ছাস প্পূর্ণরগে পুকাই 
ফেলিক়্াছেন।" জ্রীমৎ দাস গোস্বামী, ৪০৪১ পৃ । 
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ঘুনাধ দেশের মালিক) লোকজন বা অর্থের তাঁহার অতাব নাই; 

চতক্ষণাৎ চাজিদিফে লোক পাঠাই! খার্দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন, তীহার 
মান্তরিক ভক্তিনিট্। সকল কার্যোর সহায় হইল। অর্থ যাহ! লাগে 

[াগুক, খাগ্কত্রব্য চাই। তাই জন্ন সময় মধ্যে পর্বত গ্রযাণ চিড়া, 
ঢারে ভারে দধি ও দুগ্ধ এবং চিনি কলা ও পাত্রাদি সংগৃহীত হইয়া! 
গাসিল। মহোৎ্সবের শব গুনিয়া! ব্রাহ্মণ সঙ্জন ও সর্বজাতীয় দেশের 
লাক ভাঙ্গির! আসিল। প্রভুর গণকে ভোজন করান বড় সোজা ব্যাপার 

[হে ভক্ত অভক্ত দেশনুদ্ধ সকল লোকই তীহার গণ। ভোগ-সামগ্রীক্ 
যবস্থা মত আয়োজন হইলে, গ্রভু আসিয়া! উহা! নিবেদন করিলেন; 

গাগ্যবান বৈষ্ণব কেহ কেহ দেখিলেন, মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্ত সশরীরে সে 
হোৎসবে*আসিয়া ভোগের প্রসাদ দিয়াছিলেন। 

গঙ্জার চড়ার দিন ভরিয়া এই পুলিন-ভোজনের বিরাট উৎসব চলিল। 

'হার নাম “চিড়া-দধি মহোৎসব ।* রতুনাথকে দণ্ড করিবার ছল হইতে 
হার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া, ইহাকে “দগু-মহোতনব* ও বলে। এখনও 

তি বৎসর জ্যোষ্ঠমাসের সেই শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে, পাণিহার্টিতে সেই 
॥াহুবী তীরে, প্রভু নিত্যানন্দের উপবেশন-পবিত্রীকৃত সেই বৃক্ষবেদিকাক় 
ঘুনাথের স্তৃতিকরে এই “দও-মহোৎসব* হইয়া থাকে | সেই স্ববৃহৎ 
টবৃক্ষ এখনও দীর্ঘজীবী হইয়া সর্ধসমক্ষে প্রাচীন ক্কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে । 

উৎসবান্তে গ্রতু রঘুনাথকে ডাকিয়া! পরদিন প্রাতে প্রাণ ভরিয়া 
তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। প্লাবিত নেত্রে রঘুনাথ বলিলেন, 

“মোর মাথে প্ঘ ধরি করহ প্রসাদ । * 

নিরিবন্তে চৈত্তলাভ কর আশীর্বাদ ॥* 
প্রভু তাহাই করিলেন, আশীবদানে বলিলেন "চিরে তোমা চৈতন্ত-চরণ- 

মাত ঘটিবে। অন্তরঙ্গ ভৃত্যের মত তিনি চ্ণপ্রান্তে তোমাকে নাখিবেন |” 
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এই উৎসবে কেবল ভক্তগণকে দি চিড় খাওয়াইয়! তৃপ্ত কর নহে, 
রথুনাথ দানশৌগ্ডিকের মত প্রচুর অর্থের যতট্ক সন্ধায় কর! যায়, তাহ 
করিয়াছিলেন। তিনি প্রভূ হইতে আরম্ভ করিয়! সমাগত সকল বৈষবের 
প্রণামী অর্থ দিলেন। তাঁহও কম নহে, প্রভুকে না বলিয! তাহার 

তাগ্ডারীর নিকট গচ্ছিত রাধিলেন একশত মুদ্রা ও সাত তোলা সোনা, 
রাঘব পণ্ডিতকে একশত ুস্তরা ও ছুই তোলা সোনা এবং অন্ত সকল 
বৈষণবেক 'প্রত্যেকক্ষে বিচার মত ন্যুন সংখ্যা ২২ ছুই টাকা হইতে ২৯২ 
কুড়ি টাকা পর্য্যস্ত প্রণামী দিলেন। অসংখ্য বৈষ্বের সমাগম হইয়াছিল, 
কত টাকা যে শুধু এই প্রণামী বাবদ ব্যয়িত হইল, তাহার গণনা কর 

বায় না। ৃ 

রদ্ুনাথ গৃহে ফিরিলেন। তিনি জানিতেন,' প্রভুর আশীর্বাদ কখনও 

ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং তাহার নীলাচলে' যাইবার সময় সমাগন্জ 
এই ভাবিরা তিনি আবার ব্যাকুল হইন্লা পড়িলেন। গৃহে ফিরিবার 
সময়ই তিনি উদ্মত্তপ্রায়'। বাটার অভ্যন্তরে আর গেলেন না, রাত্রিতে ছুর্ম- 

মণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন ; পুনরায় দিবারান্ি রক্ষকগণ সতর্ক ভাবে 

তাহাকে পাহারা দ্রিতে লাগিল। এই সময় রথযাত্রা নিকটবর্তী, বঙ্গদেশে; 
বনু ভক্ত জগন্নাথ দর্শনের জন্ত নীলাচলে যাইতে'ছলেন ; সে শব্দ রঘুর 

কানে আদিল, তিনি উহাদের সঙ্গ ধরিবার জন্ত মনে মনে অত্যান্ত 

উৎকণ্টিত হইলেন। কিন্তু পলাইবার সুযোগ কই ? 

মহাপ্রভু শাস্তিপুরে রঘুনাথকে বলিয়! গিক্াছিলেন, স্থযোগের অভাব 

হইবে না। তাহাই ,হইল। একদা শেষরাত্রিতে রঘুর দীক্ষার্ 
ষছুনন্দন আচার্য্য আিয় তাহাকে ডাকিলেন ; আচার্যের বাটাতে ঠাকুর, 
সেবক ব্রাঙ্গণটি তাহার কথা শুনেন না, দুইদিন ঠাকুর পুজা করিতে 

যান নাঃ বঘুনাথ দেশের জমিদার, তিনি গিয়া ব্রাক্মপকে বলিয়া দিনে 

কাহ্যোক্ধার হয়, পরাতে ঠাকুর পুজার ব্যবস্থা হয়, এইজন্ত চারি রা 
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থাকিতে আচার্য আর্নিয়াছিলেন। ডাকিবামাত্র রঘুনাথ তাহার লঙ্গে 
চলিলেন, দৈবক্রমে তখন শেষ রাত্রিতে রক্ষকের! ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, 
জাগ্রত থাকিলেও সম্ভবতঃ গুরুর সঙ্গে যাইবার বাধা দিতে পারিত না। 
পথে গিয়া! রঘু বলিলেন “আমি ঠাকুরের বাড়ী গিয়া তাহাকে পাঠাইতেছি, 
সেখানে আপনার যাইবার প্রয়োজন কি?” আচার্য সেইরূপই বুঝিয়া 
বাড়ী গেলেন, সুতরাং রঘুনাথ উনুক্ত হইলেন ! তিনি ঠাকুরকে বলিয়া 
দিয়। সেই মুহূর্তে নীলাচলের পানে উধাও হইয়া ছুটিলেন এবং চিরজীবনের 
মত গৃহত্যাগ করিলেন । 

* ০ 

স্বরূপের রঘুনাথ 

রঘুনাথ পঙ্গায়ন করিয়! উ্ধশ্বাদে ছুটিলেন, কেহ পশ্চাতে আসে 
কিন! চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজপথ ছাড়িয়া! উপপথ ধরিয়] 

একদিনে ৩৭ মাইল পথ গেলেন, সন্ধ্যাকালে এক গোয়াল বাথানে 

পৌছিয়! বাত্রিবাস করিলেন । গোয়ালেরা তাহাকে উপবাসী দেখিয়। 

দুপ্ধপান করিতে দ্রিল। প্রভাতে উঠিয়া তিনি ছত্রভোগ, সরাণ ও 

কোশ্রীমের পথে যাইতে আরস্ত করিলেন। কত কন্কর-কণ্টকে পথে 

তাহার পদঘ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইল, কতস্থানে তু বালুকায় বলদিয়া 

গেল, কত শ্বাপদ-সন্ভুল জঙ্গলপথে অনাহাকে অনিদ্রায় বাতিদ্দিন 

উ্ান্ের প্রান ছুটির ছুটিয়া, অবশেষে ১৮ দ্বিনের পথ ১২ দিনে অতিবাহন 
করতঃ বুঘুনাথ পুকুযোত্তমধামে পৌছিলেন ; পথে ৩ দিন মাত্র ভৌজন 

করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট ৯ দিন তাহাকে উপবাদী থাকিতে ংইয়াছিল। 



৩২৬ শ্রীরধুনাথ দাস গোস্বামী 

এই কর়রিনেই তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল অস্থিপার হইয়া গেল; কিন্তু 
সেদিকে জ্রুক্ষেপমাত্র ছিল না। এইভাবে শ্রান্ত। ক্লান্ত অব 

দেছে শ্রীধামে পৌছিয়! রঘুনাণ গিয়া শ্রীচৈতন্ত-চরণে নিপতিত হুইলেন। 

মুকুনদ দত্ত তাহার পরিচয় দিবামাত্র মহাপ্রভু উঠিয়। সঙ্গেহে 
তাহাকে আলিঙ্গনদান করিলেন; রঘুর প্রাণ জুড়াইয়! গেল, সকল 
কষ্ঠের নকল আকুলতার পরিসমাপ্তি হইল। ্বরূপার্দি * সকল ভক্ত 
ধাসিয়া একে একে এই নবাগত ভাগাবান ভক্তকে জ্েহের কোনে 

জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভু বলিলেন প্রঘুনাধ, এইবার গরু তোমাকে 

কপ! করিয়া! বিষয়-বিষ্টাগর্ত হইতে উদ্ধার করিলেন ।” 

রখুনাথ উত্তর করিলেন, “আমি শীর্ণ জানিনা! তোমার কৃপাই আমাকে 
উদ্ধার করিল, এই মাত্র মানি।” আজ, রঘুন/থ বাস্তবিকই ভববন্ধ 
হইতে মুক্ষ, এইরূপ সুক্তাবস্থায় জীবের ভঙজজনে অধিকার হয় এবং 

ইহাই কৃঝ্ঃপ্রাপ্তির €সাপান। তাই রদুনাথের দৈস্তোক্তি শুনিয়া 

মহাপ্রভুর হৃদয় ন্নেহে বিগলিত হইল; যে সকল ছাড়িয়া তীহাকে 
আশ্রয় করে, তাহার সহুপায় করিয়! দেওয়াই তীহার দয়ার রীতি। 

তিনি তখনই স্বরূপ-দামোদরকে কহিলেন, 

“এই রখুনাথ আমি সপিন্ন তোমষারে। 

পুর্জ-়তার়পে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ 

« ইঁকার সরাস ছআহঙ্রদের লাম হ্বরপদামোর, পূর্ব নাম পুরুষোত্ম লাহিড়ী। 

পূর্ববঙ্গে বর্মপুজ্জ তীয়বৃত্তী ভেটাদিয়া গ্রামে ইহার বাস। গৌরাঙ্গ পূর্ববর 
ভ্রমণের সময়ে কয়েকদিন টঁছান্বের গৃহে ছিলেন; পুরুবোত্তঙ্গ কাশী হইতে গা? 
সমাপন করিয়! পরে নীলাচলে আসিক্স| প্রভুর নিতাসঙ্গী হম ; তিনি "প্রভুর অতি 
মন্ত্রী তক্ত রসের সাগর ।” শ্বরূপের কড়চা মহাপ্রভুর অস্থালীলার অনেক সংবা? 
পাঙয় বায়। ২৪ পৃঃ হষবা। ৃ 



স্বরূপের রতুনাথ ৩২৭ 

তিন রমুনাথ নাম হয় মোর স্থানে। * 

বাপে ভ্চ্নু আজি হৈতে ইহার নামে ।” 
চৈ. চ, অস্ত্য ৬ 

স্বরূপ দামোদর গ্রচৈতন্ের সর্বাপেক্ষা অন্তর তক্ত, তিনি তাহার 
ছিতীয় স্বরূপ; বেষন পণ্ডিত ও ঝু'ধমান, তেমনই গুরুগন্ভীর ভাবমর ৷ 
রসজ্ঞ ভক্ত । প্রভু নিজেই বণিতেন, নিগুঢ় সাধনতত্ব ও ব্রজের 
লীলারস-রহল্ক তাহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক জানিতেন। 
রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার বিষয় তিনি 
বুঝিয়াছিলেন। এইরূপ ভঙ্গননিষ্ঠ সাধকই গুঢ়তত্ব অনুশীলনের 
অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপবুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর। এজন 

প্রভু তীহা'র এই প্রিয় পদার্ঘটকে আদর করিয়। সেই মর্খ্ী ভক্তের 
করে সমর্পণ করিলেন বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয্ন ভক্তটিকে 

যথোচিত আদরযদ্ধ বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা,নুযোগ তাহার 
নাই; এজন্ত রঘুনাথের একান্ত মঙ্গল বিধানের জন্ত, তাহাকে পুভ্রবৎ 
ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিভ, দরিদ্রের নিজপুজকে ধনীর গৃহে 

পোব্যপুত্র করিয়। দিবার মত, রঘ্বুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া! স্বরূপকে 

দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যকাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, 

তিনি *স্ব্ূপের রদ্ুনাথ* নামে সকলের নিকট পরিচিত হইলেন। 
তক্তিরত্বাকরে (তৃতীয় তরঙ্গ ) আছে, নীলাচলে গিয়া! গ্রনিবাস এই 
সবরূপের বহ্থুনাথকে না দেখিয়া কীদিয়া অত্যাকুল হন। দিথিজয়ী 

* তিনজন রুধুনাথের একজন রঘুন্]ুধ ভট্ট । তিনি প্র বৃন্দাবনে ভট-গোন্ামী 
শীষে খ্যাত। ন্ষিতীয় রধুলাথ বৈছ্য, যিনি নিতাননগণভূক্ত, চৈতন্ত ভাগবতে 
(যাহাকে “রধুনাথ বৈদ্য ওঝা? ভক্ত রূসময়” বঙগিয়া বর্দন। আছে। তৃতীয়, এই 
বধুনাথ দঘাস। 



৩২৮ ভ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী 

আলেকজেগার পৃথিবীর অধীর নামে কীত্তিত হওয়া অপেক্ষ দার্শনিক 
আক্বিষ্টটলের শিল্ত রূপে পরিচিত হইতে আঁধক গৌরব অস্ত 
করিতেন । মহাপ্রভু এইভাবে তক্তরূপ সম্পত্তি হস্তাস্তর করিয়া 
শ্বরূপ ও রঘুনাথ উভয়ের মহিমা বাড়াইলেন। কবিরাজ গোস্বামী 
সতাই লিখিয়াছেন, 

*ভক্কি-দহিম! বাড়াইতে তক্ত-ন্ুখ দিতে । 

মুপ্রভৃ সম আর নাহি জরিজগতে ॥৮ 

রঘুনাথ পথে বহুদিন উপবাস করিয়া বড় আবসন্প হইয়া আগিয়া- 
ছিলেন। তাহাকে কিছুদিন ভালরূপে সম্তর্পণ কবিবার জন্ক মহাগ্র 
নিজভূত্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন। রঘুনাধ সমুদরন্নান ও 

৬জগল্লাথ দর্শন করিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর পাত্র প্রসাদ খাইয় 
পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। তিন মাতাপিতা ও বিষয়বিত্ত ত্যাগ 

করিয়া আসিয়াছিলেন, বিশ্ব আজ. তিনি যে মাতাঁপিতার শ্নেহ 

পাইলেন, ষে প্রেমধনে ধনী হইলেন, জগতে তাছার তুঙ্না নাই। 
সকগ ভক্ত রঘুর ভাগ্য দেখিয়, অবাক হইয়! রহিলেন, কিন্তু এ নৌভাগা 

কি শ্বধু এই জীবনেরই সাধনার ফল? ভক্তমাল-গ্রন্থে রঘুনাথ মগ্ন 
একটি গল্প আছে! আপিবার সমস্ব পথক্লেশে এবং আতরিক্ত উপবাদে 
কয়েকদিন মধ্যে রঘৃনাথের খুব জ্বর হুইল এবং অষ্টাহ লঞ্যন করিয়া 
সেজর ত্যাগ পাইলে, সাধারণতঃ সকল রোগীর যেমন হয়, রঘু 

নানাবিধ সুন্যছ দ্রব্য ভোজনের লোভ হইল। কিন্তু প্রভুর এ্রসাদ 

ভিন্ন তিনিত খাঁইতে* পারেন ল11 তাই মনে মনে নানারূপ আহাধা- 
ব্য প্রস্তুত করিয়! প্রভুর উদ্দেশে ভোগ দরিয়া প্রনাধ পাইলেন এব 
তৃপ্তি অনুভব করিলেন। প্রভূ পরদিন স্বরূপকে বলিলেন, বণ্থু তাঁহাকে 
'্মতিরিক্ত ভোজন করাইয়াছে বলিয়া! তাহার অজীর্ণ হইয়াছে। রদু 



স্বরূপের রত্দুনাথ ৩২৯, 

তাহা শুনিয়া অন্তরে বড়ি আনন্দ উপভোগ' করিলেন। ইহা অদ্ভূত 

কিছু নহে) শ্রান্ধতর্পণে আমাদের প্রদত্ত পানাহার পিতৃপুরুষেরা! 
বাস্তবিকই সম্ভোগ করিহ! থাকেন। প্রভূ সম্ভোগ করিবেন, তাহা? 

বিচি কি? 
কয়েকদিন মধ্যে রঘুনাথ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন। স্বরূপকে 

দিয়। তিনি মহাপ্রভৃর নিকট জিজ্ঞাস! করিলেন, “কই এই কয়দিন মধ্যে 
গ্ভু ত আমার কর্তব্য সম্বন্ধে কোন উপদেশই দিলেন 'ন1?” তখন 

“হাসি মহাগ্রতু রদ্দুনাথেরে কহিল । 
তোমার উপদেষ্টা করি স্বর্ূপেরে দিল ॥ 

সাধ্যসাধন তত্ব শিখ ইহার স্থানে। 

আমি বত নাহি জানি, ইহ তাহা জানে ॥ 

গ্রাম্য কথ! না কহিবে, গ্রাম্য বার্তা ন! গুনিবে। 

ভাল ন! খাইৰে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদ! লবে | 

ত্রজে রাধাকুষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥ 

এই ত সংক্ষেপে আ'ম কৈল উপদেশ । 

গ্বরূপের ঠাই ইহার পাবে সবিশেষ ॥” 

চৈ, চ, অত্ত্য ৬, 

মোটামুটি ওতভু সকল কথাই বলিজেন, কেবল নিগুঢ় তন্বশিক্ষা 
দেওয়ার ভার রহিল শ্বর্নপের উপর । সেই জন্তই ত তিনি স্বরূপের হাতে 

রঘুকে দিয়াছেন। তগ্থাতীত প্রভু, এখন যে উপদেশ দিলেন, তাহাও 
দক্ষেপে অতি সার কথ, রঘুনাথ উহ! বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেন । 
শ্রামা কথা! কহ! ব1 গ্রাম্যবার্ডা শোনার গণ্তী তিনি পার হইয়া 
আমিয়াছেন। ভাল খাওয়। বা ভাল পরার কোন সাধ থাকিলে, তিনি 
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কাজা শি শি বা লা 

লক্ষপতির সম্পদ ছাড়িয়। আসিতেন না”। চরিতাম্বতে অন্তর আছে 

“আজন্ম ন৷ ছিল জিহ্বার রসের ম্পর্শন” এবং তিনি এখন হইতে “ছিও 
কানি কাথা বিন! বসন” পরিতেন না। ভূণ হইতেও সুনীচ হইয়। এব 

তরু অপেক্ষাও সহিষু হইয়া, নিজে নিরভিমান হুইয়! সর্বজীবকে নম্মানিং 
করতঃ, গ্রীচৈতন্তের সারোপদেশ অনুলারে কি ভাবে হরিনাম কার্ড 
করিতে হয়, কি কঠোর নিয়ম অভ্যাস করিয়াছিলেন এই রদ্ুনাথ, তাহ 

আমর! পরে দেখিব । 

এদিকে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিলে তাহার পিতামাতা অত্যন্ত ব্যাক; 

হইলেন। রতুষে ছুটিয়। নীলাচলের দিকে পলাইয়! গিয়াছেন, উচ 

তীহার পিতা বুঝলেন, কিন্তু মায়ের প্রাণ কিছুতেই গ্রবোধ মানে না 

পুর্ব্বে যখন রঘু বাড়ী থাকিতে বারংবার পলাইবার ঢেষ্। কঙ্লিতে ছিলেন 

তখন তাহার মাতাই তাহাকে দদ্ধি দিয়! বাঁধিয়া রাখিতে বলেন । কিং 

পিতা তাহার উত্তরে কি বলিয়াছিলেন, শুমুনঃ-- 

“ইন্র সম শহর, স্ত্রী অঞ্ষার! সম। 

এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন ॥ 

দড়ীর বাধনে তারে রাখিব কি মতে । 

জন্মদাত1 পিতা নারে প্রারন্ধ খাইতে 1” 

চৈ, চ, অন্ত্য ৬। 

বাস্তবিকই, পিত1 জম্মের কারণ বটে, কিন্তু পুত্রের ভাগ্যের কারগ তাহা 

পূর্বজন্মের কর্ম্ফল।, রঘু সেই পূর্বব পুণ্যফলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন 

তবুও পিতা পুত্রের অনুমন্ধানের জন্ত প্র সহ দশজন লোককে উড়িমা 

পথে শিবানন্দ সেনের নিকট পাঠাইশেন। কুলীনগ্রাম বাসী এই প্রনি। 

ভক্ত প্রভুর আদেশে প্রতি বৎসর রথযাজীদিগের কলের পথের ব্যয়ব্যব্ 
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উহ্ছাদের লঙ্গে নীলাচলে যাইতেন। লোকের! বঝাঁক্রায় আসিয়া 

ক পত্রদিল। কিন্ত রঘু সে পথে আসেন নাই, সুতরাং কোন 

না পাইয়া উহার! ফিরিয়া গেল। তখন গ্রোবর্ধনের গৃছে ক্রন্দন 

বউঠিল। কয়েকমাস পরে যখন শিবানন্দ ফিরিকা। বাড়ী আদ্লেন, 
খন পুনরায় গোবর্ধন পোক সহ পঞ্জ পাঠাইর়া, রঘুর নীলাচলে আলিবার 

পরবর্তী কঠোর জীবনের সকল খবর পাইলেন। তাহ। শুনিয়া! পুত্রের 
স্ত কিছু অর্থও দ্রব্যাদি পাঠাইবার ইচ্ছা! করিলেন। পর বৎসর বখন 

র1 রথযাত্রায় আসিতেছিলেন, তখন গোবর্ধন উহাদের সঙ্গে একজন 

ণ ও একটি ভূত্যকে চারিশত মুদ্র। ও আহছাঘ্য দ্রব্যাদি সহ পাঠাইয়া 

লন। রথু উহা পাহলেন্ কিন্ধু অর্থ দিয়া কি করিবেন, বুঝিয্প। পাইতে 
না। অবশেষে স্থির করিলেন, এ অর্থ তিনি প্রভুর সেবায় 

করিবেন। প্রতিমাসে ছুইদিন করিয়া মহাপ্রতৃকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
দানাউপচারে থাওয়াইতে লাগিলেন। ভক্তাধীন প্রভু তাহাতে অমত 
রিতে পারেন ন'। ছুই বৎসর এইভাবে নিমন্ত্রণ চলিল। পরে রঘুনাথ 

গ কর! ছান্ধির়। দিলেন। প্রস্তু একদিন হ্বরূপক্ষে ডাকিয়া ইহার 

ণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ উত্তর দিলেন, বিষয়ীর ভ্রব্য লইয়। 

ভুকে নিমন্ত্রণ কর! রঘু অস্টায় মনে কারয়! ক্ষান্ত হইয়াছেন। প্রভু 
নিয়া সন্ধষ্ট হইলেন, কারণ বিষত়ীর অন্ধ খাইলে মন দলিন হয়, কৃষ্ণ- 

স্বরণ হুয় না । স্তরাং রদ্থু ভালই করিয়াছেন । 

প্রভুর উপদেশমত নিজের খান্তপানের নিয়ম রঘুনাথ কঠোরূতম ভাবে 

করিতে ছিলেন। প্রভুর ভূত্যু গোবিন্দ তাহাকে গ্রসাদাক্ন দিতেন । 

দিন পরে রঘু তাহা ছাড়িয়া দিলেন। দশদগু রাত্রির পর 

পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া তিনি মন্দির প্রাঙ্গণের সিংহদ্বারে গি্। 

» নিষিঞ্চন ভক্ষ দেখিয়া! যদি কেহ কিছু দিতেন, তবে রুনাথ 
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তাহাই ভক্ষণ করিয়া বাঁ চর্বণ করিয়া, অথব! কেহ কিছু না দিলে উপবা 
থাকিয়া, নামজপে রাত্রিধাপন করিতেন । 

“দশদগ্ রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া । 

সিংহম্বারে খাঁড়া হয় আহার লাগিয়া ॥ 
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ। 

কভু উপবাস কু করয়ে চর্বণ ॥” 
এইরূপ অযাচক বৃত্তি বৈরাগীর ধন্দ। রতুনাথ তাহা আচরণ করি; 

লাগিলেন। কিন্ত কিছু দ্রিনপরে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন; কার 
ইহাতেও একটা দোষ আছে। অন্নার্থ ব্যক্কি সিংহদ্ারে চাড়াইয়া ভাবে 

"অয়মাগচ্ছতি অয়ংদান্ততি, অনেনদত্ুং অয়মপরঃ | 

সমেষ্যতারং দাস্ততি অনেনাপি, নদত্তমন্তঃ সমেষ্যতি স দাস্ততি। 

ইনি আসিতেছেন, ইনি কল্য আমাকে অয় দিয়া ছিলেন, আজও দিবেন 
এই অন্য এক বাক্তি, ইনি দিবেন না। এই আবার আর এক 
আসিতেছেন, ইনিই দিবেন; না, ইনি দেন নাই, দিবেন না। ভিক্ষা 

স্বানে এরূপ সংকল্প বিকল্প কর! ভিক্ষার্থীর উচিত নছে। এজন্য রঘুনা' 

পিংহদ্বারে দাড়াইয়া থাকা ছাড়িরা দিলেন। 
“প্রভূ কহে ভাল কৈল ছাডিল দিংহদ্বার 

সিংহছারে ভিক্ষাবৃদ্ভি বেশ্যার আচার ॥” 

রঘু তখন হইতে দধ্যাহ্লকালে তে গিয়া মাগির! খাইতে লাগিলেন এব 

যথালাভ উদর পূরণ করিয়া ভজনানন্দে দিলক্ষপ্রন করিতেন। জিহবা? 

লালস1 থাকিসে ক্কৃষ্ঃসাঁধন হয় না। " মহাপ্রভুর নিজের কথা এই £- 

জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি খায়। 

শিল্সোদর-পরায়ণ কষ নাহি পায় ॥” 
সত্রে নাগিয়। খাইয়াও রঘুনাথের কঠোরতার সাধ মিটিল না। রা?! 
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উহাতে দোষ আছে, চাহিতে হয়, পরের কৃপার উপর নির্ভর করিতে 
হয়ত বা কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া নিজে খাইতে হয়। এবার 

নি এক নূতন ব্যবস্থা করিলেন, যাঙাতে কাহারও অনুগ্রহের প্রতীক্ষা 
করিতে হইবে না বা কাহারও আহার্ধ্য নিজে লইয়া খাইতে হইবে না। 

&িজগন্লাথের দ্বারে দোকানীর! প্রসাদার বিক্রয় করে। সব অন নিত্য 

বক্রয় হুয় নাঃ কতক পচিয়া! যায়। উহা তাহারা গাভীদিগের সম্মুখে 
ফেলিয়া দেন্ধ | ছুই তিন দিনে সেই পচা ভাতে এমন দুর্গন্ধ হইত যে, 

সনেক সময় তৈলঙ্গী গাতীগুলিও উহার সড়া গন্ধে খাইতে পার্রিত 

1। রঘুনাথ সেই ভাত ঘরে আনিকা! বহু জলদিয়! ধুইযা ধুইপ্! উহার 
ধ্যে একটু শক্ত দৃঢ় ভাতের মাজি যাহা পাইতেন, তাহাই তিনি 
বণ দিয়! খাইতেন | * এঁষে কি নিদারুণ কঠোর বৈরাগ্য, তাহ। আমরা 

রণাই করিচ্ে পারি লা। যখন তাহার প্রথম জীবনের ইন্ত্রতুল্য 
শ্বর্ষ্যের কথ। মনে হয়, তখন তাহার এই কঠোরতা দেখিয়া! চমকিত 

ইয়! নেত্রল বর্ষণ করিতে হয়। যেমন রঘুনাথ, তেমনই তাহার 

ধরুদেব স্বর্ূপ। তিনি আসিয়া এক দ্রিন রঘুনাথকে এই ভাত খাইতে 

* যথা চরিতামুতে £- 

“প্রসাদ্ধান্ন পসারীর যত না! বিকায়। 

দুইতিন দিন হৈতে ভাঁত সড়ি বায় ॥ 

সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে। 

সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই থাইতে ন' পারে ॥ 

সেইভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি। ও 

ভাত ধুঝ়। ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী ॥ 

ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়। 

ল্ণ দিয়া রদুনাথ সেই অন্ন খায় ॥” 

অন্তা, ভঠ। 
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শিউর রতি চিপস চি 

দেখিয়া! কিছু মাগির! খাইলেন এবং বলিলেন, প্রশ্থু, তুমি প্রতিটি 
এই অমৃত ভক্ষণ কর, আমাদিগকে দাও না, এ তোমার কি প্ররুতি 

গোবিন্দের নিকট সংবাদ পাইয়া, পরদিন প্রভূ সমক্মমত স্বয়ং আমি 
বলিলেন “রথুনাথ! তুমি কি খাও, আমাদিগকে দেওন! কেন! 
ইসা বলিয়াই শ্বহস্তে লইয়া! একগ্রাস ভক্ষণ করিলেন, আর. একগ্রা 

লইভে যাইতেছেন এমন লময় স্বরূপ তীহার হাত চাপিয় ধরিজেন এব 

“প্রভু! ইহ! তোমার যোগ্য নয়" হলিয়। কাড়িযা লইলেন, খাই 
দিলেন না। এই ভাবে রঘুর জীবন চলিতে লাগিল। 

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামে একজন ভক্ত কর্মচারী শ্রীবৃন্দাবন হইবে 
পুরীধামে আসিফ্লাছিলেন। তিনি একটি গোবর্ধনশিল। ও একছড় 
গুঞ্জ'মালা আনিয়! মহাগ্রভুকে উপহার দেন। এই হই" অপুর্ব বই 
লাভ করিক্।। তিনি অতীব তুষ্ট হন। শিলাটি কখনও হৃদয়ে ধরেন 
কখনও নাকে চোকে স্পর্শ করান, কখনও বা শিরে রাখিয়! অপূর্ব 
আনন অনুভব করিতেন । মালা গলে পরিয়া, শিলাকে তিনি কৃ 
কলেবর মনে করিয়া নেব করিতেন। এইরূপে তিন বৎসর গেন। 
অবশেষে এই ছুই পরম বন্ক তিনি ক্কপাবশে ভজন-নিষ্ঠ ভক্ত রঘু- 

নাথকে আশীর্বাদ স্বরূপ অর্পণ করেন। তিনি রঘুকে বলিলেন, 
শিল1 তুমি কৃষ্ণ-বিগ্রছের মত সাত্বিকভাবে জল ও তুলসী মঞ্জরী দিয় 
পূজ। কর, অচিরাৎ কক্কপ্রেম লাভ করিবে ।” ছুই দিকে ছুইটি গৰ 

যুক্ত তুলসী-মঞ্তরীর আটটি দির প্রতাহ পু! করিতে প্রত্তু রঘুনাথকে 

উপদেশ দিলেন। এর্কস্ত সেবার উপৃকরণ বতই সামান্ধ হউক, রঘুনাথ 

তাহা কোথায় পাইবেন? স্বরূপ দাযোদর দীন ভক্তের উপযুক্ত 
উপকরণ গুলি নিজেই প্রিম্মশিষ্যকে সংগ্রহ করিয়। দিলেন। মে 

উপকরণ জ্ার কিছুই নকে, আসনের জন্ত একখানি পিড়+ বদন ও 
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খান্তরণের জন্ত এক এক বিতস্তি প্রমাণ ছুইখানি ্ষুত্র বস্ত্র এবং জলের 
ন্ত একটি কুঁজা। স্বরূপ তাহাকে প্রত্যহ অষ্টকৌড়ি মূল্যের 
খাজা! সন্দেশ দিয়া শিলার ভোগ দিতে বলিয়াছিলেল। কিন্তু দীনাতিদীন 
রঘুনাথের ত পয়সা! কড়ি কিছুই নাই, তিনি প্রত্যহ অষ্টাকৌড়ি কোথার 
পাইবেন? স্বরূপ তখন গোবিন্দকে প্রত্যহ এইরূপ খাজা সন্দেশ 

পাঠাইর়। দিবার ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা করিলেন। 
এইভাবে রদ্বুনাথের নিতাপুজ1 চলিতে লাগিল। তত্বন্ত স্বরূপ এই ছুই 

প্রিযবন্ত দানের প্ররুত উদ্দেশ্যও তাহার রঘুনাথকে বুঝাইয়া দিলেন । 

শিল। পূজায় কৃষ্পুাই হইতেছে, উহার ফলে তিনি কৃষ্ণকুপা লাভ 
করিবেন এবং প্রতু এই গ্রোবর্ধন-শিল! দান করিয়া প্রকারাস্তরে বলি! 
দিয়াছেন, তিনি যেন বৃন্দাবনে গিয়া! গোবর্ধন শৈল-সমীপে বাদ করেন। 
আর গুঞ্কামাল! দিয়া তাহাকে রাধিকা-চরণে স্থান দেওয়া হইল। 

“শিলা দিয়া গোসাঞ্ি সমর্পিল গোবধধুন। 
গুঞামালা দিয়া দিল রাধিকা-চরণ ॥” 

পজার আয়োজন উপকরণ যখন সকলই জটিল, তখন রথুনাথ নিত্য 
পূজা দ্বারা বড় সুখী হইতেছিলেন; যোড়শোপচারে পুজা করিলেও 
মন্জের তেমন স্থুথ হয় না। 

“গল তুলসী দিয়া সেবায় যত সুখোদয়। 
ফোড়শোপচার-পৃজায় তত সুখ নয় ॥” 

গৌরাঙগ-চরণ নর্ববা কারমনে।বাক্যে চিন্ত। কগিয়া রধুনাথ প্রাত্যহিক 
দাজপ ও সাধন ভঙ্জন নিয়মমত* করিতে লাঁগলেদ। এহ কঠোর 
1ধনায় তাহার দিবসের ছাপান্ন দণ্ড অতিবাহিত হইত, অপর চরিদণ্ডের 
ধ্যে তাহার আহার নিদ্রাশৌচাদি সকল ক্ৃত্য সমাহিত হইত। আর 
ছার এই নিয়ম তিনি এষন কঠোর ভাবে পালন করিতেন যে, 



৩৩৬ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী 

পাষাণের রেখার মত কোনদিন তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হই 

পারিত না। জ্রীকবিরাজ গোস্বামী দৃঢ়তার সহিত লিখিরা গিয়াছেন-_ 
“নস্ত গুপ রঘুনাথের কে করিবে লেখা। 

রতুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ 

সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে। 

সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্ৰা ফোন দিনে ॥ 
চৈ, চ, অস্ত্য ৬ 

দিনের পর দিন এইরূপ কঠোর নিষ়ষে সাধন ভজন করিয়| যো 
বৎনরকাল নীল্লাচলে থাকিয়! রঘুনাথ দাস অন্তরঙ্গ সেবন করিলেন 

সাধ্য-সাধনের সকল তত্ব তিনি স্বরূপের নিকট শিথিয়াছিলেন। গ্রে 

রসের' যে সব নিগুঢ রহস্য তিনি গুরুক্কপায় অবগত হইয়া গ্রতাঙ্ষাসুতৃ 

করিয়াছিলেন, তাহাই পরে বৃন্দাবনে অন্তরঙ্গ" ভক্ত-সমাজে গু ভা 

অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তাহাই তদীয় শিষ্য কৃষ্তদান কবিরাজ গোস্বাম 
শ্রীচৈতন্য-চরিতামুর্তে কতক কতক সতর্ক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভঃ 

বৈষ্ণবকে উপহার দিয়াছেন। তিনি নিজেই বধিয়াছেন, 

"চৈতন্তের লীল। রত্ব সার, স্ব্ষপের ভাগার 

তিহে"! থুইল' রতুনাথের কণ্ঠে। 
তাহা কিছু যে গুনিল, তাহা ইহা! বিবরিল 

ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ 

ছোট বড় ভক্ধগণ বন্দ! সবার শ্রীচরণ 

« সবে মোর করহ বস্তোব। 
স্বরূপ গোসাঞ্ির মত, রছুনাথ জানে হত 

তাহা লিখি নাহি মোর দৌয 1” 
চৈ, চ। মধ্য ২ 
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সি 

রদঘুনাথ" ১৬ বৎসর ,কাল নীলাচলে থাকিবার পর অকস্মাৎ (১৪৫৫ 
শক) ভচৈতন্যদ্েব অপ্রকট হইলেন। অকাল জলদ-পটলের মত 
মহাবিরহ-কালিমায় নীলাচলের সে নীলাকাশ অন্ধকারাছন হইন্া গেল। 
গল্পদিন মধ্যে স্বরূপ দামোদরও সে বিরহ সহা করিতে না পারিয়। অন্তর্ধান 
করিলেন । তখন রঘুনাথ সে শোক-দাবদাহে দগ্ধ হইস্সা! কাদিতে কাদিতে 
বন্দাবন যাত্রা! করিলেন। 

*প্রভূর বিয়োগে শ্বরূপের আদর্শন। 

মহাহঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন &” 
ভ. র. ৩য় তরজ। 

* [৪ ] 

রাধাকুণ্ডের রঘুনাথ । 

গৌরাঙ্গ-বিরঙ্কে একাস্ত শোকখিন্ন হইয়া রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিলেন। 
আমিবার আদেশ ছিল, তাই আদিলেন, না আসিয়া পারেন না। কিন্তু 
মনে মনে সংকল্প করিয়া আমিলেন, শ্রীরূপ সনাতনের চরণবন্দন। করিয়! 

শৌবর্ধনে যাইবেন এঞ্বং নেই পাহাের উপর হইতে ভূঙুপাত করিয়া 
অর্থাৎ অত্যুচ্চ শীর্ষ হইতে ঝাপ দিয় পড়িয়া! প্রাণত্যাগ করিবেন। সে 
নামরিক সংকণ্প কার্যে পরিণত হইল না; আসিবামাত্র রূপ সনাতন 

তাহাকে আপনাদের তৃতীয় ত্রাতার মত স্নেহ করিয়া কিছুদিন নিকটে 
রাখিলেন এবং নানাভাবে বুঝাইয়! তীহাকে সংকল্প হইতে বিরত 

করিলেন। এ সময়ে তীহারা রঘুনাথের মুখে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ও 

বহিরজ সর্বপ্রকার লীলা-সাধনার গল্প গুনিতেন এবং সেই ভক্কিরসতত্ব 

২২-.. 
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লইয়! নর্বধা আলোচনা করিতেন। পূর্বেই, বলিক্বাছি, ঠেতন্ত-লীলা 
প্রস্কত তত্ব হ্বরূপের মত কেহ জানিতেন না! এবং তিনিও তাহার সারম' 

শ্রিরতক্ত রঘুনাথকে শিক্ষা দ্িক্নাছিলেন। নীলাচলে প্রভূর শেষাৰস্থা 
গম্ভীর লীজান্ব গুড়রহত্ত রঘুনাথ শ্বরূপ-দামোদ্বর ও রায় রামাননে 
নিকট যেমন গুনিয়্াছিলেন, হেমন বুবিয়াছিলেন, তাহার তক্জ-হদ; 
যেতাবে উহার আদশ প্রতিফলিত ও দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাই তি 
সবিস্তারে এই সময় রূপসনাতন প্রভৃতি গোত্বামীপিগের নকট অভিব্যং 
করেন। কৃষ্*দাস কবিরাজ তখন বৃন্বাবনে উপস্থিত ছিলেন এবং প্ 

রঘুনাথের চরণ্াস্তকে লব্ধ! বাস করিতেন। তিনি এ সকল কথা 

সারাংশ তাহার অমর গ্রন্থে যেখানে সেখানে নানাপ্রসঙ্গে বালয়৷ গিক্সাছেন 

রধুনাথের বৃন্দাবন আপিবার কথ! এইভাবে সংক্ষেপে বণিত হছপ্লাছে :-_ 

পবৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়।। 

গোব্ধনে ত্যজিব দেহ ভূগুপাত করিয়া ; 

এইণ্ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবন । 

আস রূপ মনাতনের কৈল। দরশন ॥ 
তবে ছুই ভাই তারে মরিতে না! দিল। 

নি তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ 

মহা প্রভুর লীল। যত বাহির অপ্তর। 

দুই তাহ তার মুখে শুনে নিযস্তর।” 

আদি, ১৭ম। 

এইভাবে কিছু'্ন গেল। রঘুনাথের আত্তরিক বেদনা একটু কমি 

এবং তিনি দেখিয়া শুনিরা একটু সুস্থ ছইলেন। মধুর রসের আলোচন 

নীলাচলে যেষন হ্বরূপের সঙ্গে হইত, বৃন্দাবনে আনিয়া! সেইরূপ আলোচন 

রূপ গোস্বামীর সঙ্গে হইতে লাগিল। এই তত্বেঞঃ প্রকৃত আলোচন 
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তে ক্ুর্পের মত কেহ ছিলেন ন1) তাহার স্তক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও 
ন'লমণি* এই মাধুর্ধ্য-তত্ব লইয়া লিখিত। শ্রীরপ রধুনাথের নিকট 

ক তত্বের প্রত্যঙ্গান্থতৃত দৃষ্টান্তের কথ। শুনিলেন এবং শাস্ত্রো্ার 
রিয়া। অনেক বিষয় সমর্থন করিয়া, অনেক বিষয় রঘুনাথকেও নূতন শিক্ষা 

। তদবধি রূপগো্যামী রঘুনাথের গুরুস্থানীয় হইলেন। 
এই লময়ে রূপের নিকট একটি নবাগত শিক্ষার্থী, ছিলেন, তিনি 

₹ষ্তদাস কবিরাজ । তাহার পুর্ব্ব পরিচয় পূর্বে দির়াছি €( ২৩১-২ পৃঃ )। 

ই চিরকুদার আলজন্মভক্ত শ্রীনিত্যানন্দের স্বপ্রাদেশে বৃন্দাবনে আসিয়া 
প গোম্বামীর আশ্রয় লন এবং তাহার নিকট ভক্তিসাধনার পারগর্ভ 

পর্দেশ পান। এই জন্য রূপকে তীছার প্রথম গুরু বলিতে পারি। 

শেষে যখন দ্বধুনাথ আসিলেন, তখন তাঁহার ভক্তিবিভোর মধুর ভাব 
বং সাধন-মার্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কৃষ্ধদাস মুগ্ধ হন। 

ই তিনি প্রাণপণে রঘুনাথের ন্নেবাযত্ব কঙ্গিতেন। তাহাই দেখিয়া, 
খন রঘুনাথ গোবর্ধীনে বাইযার জন্য উৎকঠিত হইলেন, রূপগোম্বামী 
ই কৃষ্জদাসকে তাহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। ইহার অর্থ 

ই, তাহাকে রঘ্ুনাথের করে সমর্পণ করিলেন, রঘূনাথ হইলেন কৃষ্দাদ 

বিরাজের দ্বিতীয় গুরু।* কৃক্গদাস যে রঘুনাথের শিষ্য, তাহা। তিনি 
'জ গ্রন্থে নান! স্থানে উল্লেখ করিস গিয়াছেন। 

শস্্পীপিপিত 

* রধুনাথ-প্রনঙ্গে প্রেম-বিলাসে আছে £-- 

“হেন বৈরাগা রাধিকার প্রিয় কেবা আছে। 

কবিরাজ যার শিষা বঠহিলেন কাছে” £ 

কিন্ত মহাত্মা টশোশর কুনারের “অনিয় নিমাই চরিতে” দেখি, "অনেকের মনে 

ন আমাদেরও ছিল যে, কৃষণ্দাস কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস? কিন্তু একখানি 
[পিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে ববুনাধ ত্র, রবুনাখ ভট হইতে কৃষ্ণবীস।” 

শাহর, ৬» এ- টির, 
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“যাহার সাধন রীতি কথিতে চমৎকার | 

সেই রঘুনাথ দাস প্রভু ষে আমার $&” 
এবং ষড়গোস্বাশীর সকলকেই তান ”এছ ছয় গুরু শিক্ষা-গুকু যে” আ 

বলিয়া! কোটি নমস্কার করি:পও, তন্মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দের পর শ্ীর 
শ্রীরদুনাথদাসকেই তিনি ইষ্ট গুরুরূপে বিশেষিত করিয়া! নিজ বি 
গ্রন্থের প্রত্যেক কবিতার শেষে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। 

“্রীবূপ-রঘুনাথ পদে কগি আশ। ৃ 

চৈতন্ত-5রিতামৃত কহে কৃষ্পাল ॥৮” 

ভীবৃন্দাবনে রঘুনাথ গোস্বামীদিগের সকলের পমিত্র* বলিয়া স্থ 
হন। গ্ীজীব তাহার লঘুতোধিনীতে সেইভাবেই রঘুনাথের পা 
দিয়াছেন। সনঃতন তীহার পরিচয় কালে *গৌড়কারগুকুলাজ-ভ 
পরম ভাগবত” বলিয়াছেন। এইভাবে সের মত্রবর কায়ন্থ হই 

অপর পাঁচজন ব্রাহ্মণের মত, গোস্বামীপদারূঢ় বলির! গৃহীত হন 

তাহার সস্তোষ-বিধানের জন্ত হরি হক্তি-বিলাসাদি মহাগ্রস্থসকল লি' 

হয় বলিয়। উল্লেখিত আছে । ভক্কির রাজ্যে জাতি-বিভাগ নাই, জ 

কি ৬ 

ঙ 

অর্থাৎ কবিরাজ গোম্বানী রথুনাথ ভট গোম্বামীর শিবা । কিন্তু প্রামাপিক গ্রন্থ খ 

নাম দেন নাই । বিশেষতঃ শিনাটির লিজ উক্তিতিই বখন স্পষ্টভাবে রঘ্ুনাথ দাঃ 

গুরু বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন দেখি, তখন আসাদের ধারণার পরিবর্তন হইল না। 
বিলালের মতে রঘৃনাথ “ল কবিরাজের ভাবাশ্র্ন ভজনের গুরু 1” “উমতদান গো' 
€( রসিকসোহন ) ১৪১-২ পুঃ। 

+ “কেন কেহঞবলেন এখানে নংক্ষেপে বলিবার জন্য শীরপকে আছি 

আীরনুনাথকে অন্য করিয়া শিক্ষা গর ছয় গোম্বামীরই উল্লেখ করিয়াছেন, ০ 

প্ীরূপা্দি ছয়কেই শিক্গাঞ্ডর বলিয়াছেন.” চন্দ্র এও ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত পর 

চরিতায়তের সংস্করণ। আদি, ৭৮ পৃ2। 
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রণে কাহারও জন্মাস্তরের ব! ইহছজীবনের সক্ৃতি মলিনীকত হয় না। 

অক্কত্রম কঠোর ভজননিষ্ঠা তাহাকে নর্ধজন-বরণীয় করিগ্নাছিল | 
রঘুনাথ মহাপ্রভু-প্রদত্ত গুঞ্জামাল! ও গোবর্ধন শিলা লইয়া বৃন্দাবন 

ছিলেন। তিনি নিত্য জল তুলসী দিয়া সেই শিলারই পুজা" 
তেন) তিপি অন্ত কোন বিগ্রহের সেবা-স্থাপন করিয়া যান নাই। 

শিলা-বিগ্রহের সম্পর্কে গোব্দধন গিরিই তাহার উপাস্ত ; শ্বরূপের 

তে সেই স্থানে গিয়া ভ্রীবনপাত করাই তাহার উদ্দে্ট ছিল। স্ব্তরাং 
নি বূপ-সনাতনের আশ্রয়ে কিছুকাল থ্রাকিষার পর, কৃষ্দাসকে সঙ্গে 

টয়! গোঁবর্ধান যাত্র। করিলেন । 

ব্রদ্লগুলে শৈলরাজ গোর প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থল এবং ব্রজবাসীদের পনুম 

দরের ও ভক্তির বস্ত। প্রা বৎসর অস্কতঃ একবার গৌবর্ধনের পুজা 
পরিক্রেমণ না করিলে তাহাদের মনের সাধ মিটে না। একদ। শ্রীকৃষ্ণ 

বাসীদের চিরাচরিত ইন্ত্রষঙ্জ ভঙ্গ করিয়া, এই গোরর্দধন-যজ্ঞ প্রবস্তিত 
বয্াস্িলেন। তখন সেই স্থানের অধিবাসীরা সপ্তাহকাঁল এই পর্বতের 

বাস করেন 'এবং শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের 

র পরীক্ষা! দেন। সেইদ্দিন হইতেই এই পর্বত শ্রীকৃষ্ণের বিরাট 

হরূপে ভক্ত-হৃদয় জুড়িয়া। অ'ছেন $ প্রাচীনকাল হইতে তুষার-মপ্ডিত 

চল যেরূপ রজত ধবল শিবনিঙ্গরূপে ঠিন্দুর নিকট প্রকটিত, বৌদ্যুগে 
স্তপগুলি যেমন বুন্ধযুক্তিরূপে পুজি র, গিরিরাজ্ত গোবর্ধীনও মেইন 

রূপে তক্তানন্নব্দ্ধন কহেল। নিলটবন্তী হটবামাজ্র বাত্রীর! 

গিরির পুঙ্জা, ইহার চতুদ্দিকে* পরিভ্রমণ করিষ্্ট মন্দির প্রদক্ষিণ 
মৃত অনুভব করেন। রঘুনাথ এই গিরিবরের চরণতলে পৌছিয়া, 

| শিলাকে ইন্টুর্ি ভাবিয়া! নিত্যপুজা করিয়াছেন, 'দেই শৈলকে 
দেখিয়া! ভক্তিরমে সমাপ্ত হইলেন। যাহা কল্পনা ছিল, তাহা 
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আজ সংস্কল্পে পরিণত হইল । এই গিরির চরণে শয়ণ লই জীবন খে 
করিবার জন্ত তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইলেন। এই উপলক্ষ্যে তি 

“গোবর্ধনাশ্রয়” ও ”গোবর্ধনবাস-প্রার্থন/” নামক অতি সুন্দর ভুইটি সত 

ব্লচনা করেন। 

গোবর্ধন পাদদেশে বঘুনাঁথ, যেখানে একদিন শ্রীচৈতগ্ভদেষ উপবেশ 

করিয়া শ্তামকুণ্ড রাধা নও নামক প্রাচীন তীর্থ সরোবরের মহিম! কীর্র 

করিয়াছিলেন, যেস্থানেকে এখনও লোকে “উপবেশন-ঘাট” বলে, তাহার 

অনতিদুরে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। সনাতন গ্রোস্বামী এসম্ 
খুব স্থৰির, বেশী গতিবিধি করিতে পারেন না। তিনিও এই সম 

গোবর্ধনে চক্রেস্বর মাদবের পার্থে বৈঠান নামক স্থানে একান্তে বসা 
ভঙ্গন সাধন করিতেন ( ১৩৫ পৃঃ )। বঘুনাথ গোবর্ধানে 'আদিবার গ 
ন্েহশ্রদ্ধার টানে একদিন তিনি রঘুনাথকে দেখিতে আদিলেন। জেখিবেন 
বৃক্ষতলে পড়িয়া রঘুনাথ জপসাধনে সমাধিযগ্র আছেন ; চারিদিকে জঙ্গঃ 

সেখানে সর্বদাই ্যপ্রা্ি ভিংশ্রজস্তগণ চলাফেরা করে। সনাতন ৫ 

দেশের সকলের পরিচিত, তাভাকে দেখিতে ব্রজবাসীরা! দৌড়িয়া আদিল 

সনাতন উহাদের সাহায্যে রঘুনাথেব জন্ত একখানি ভজন-কুটার বাধি 
দিয়া গেলেন । সনাতনের শ্রদ্ধাভক্তি দে'খর1 এই নবাগত ভক্কের প্র 
সকলের দৃষ্টি পড়িল। 

যেখানে রঘুনাথের কুটীর কইল, সেই স্থানের নাম আরিট গ্রাম 
কথিত আছে, একদা অরিষ্ট নামক অনুর বুধরূপ ধারণ করিয়া ব্রজজে মং 
উৎপাত আরম্ভ কর্পলে, শ্রীকষ্ণ তাহাকে এই স্থানে বধ করিয়াছিনেন | 
তদবধি এ স্থানকে অরিষ্ট ৰা আরিট গ্রাষ বলে। প্রবাদ এই, বৃষব 
করেন বলিয়! গ্ীমতীর তিরস্কারে শ্রীকুঞ্চকে সর্ব তীর্থ-সলিলে নান করি, 

হয় এব্ন্ত তিনি পদাঘাত করিয়া! যেখানে সর্বতীর্থজল আনয়ন করে 
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তাহাই হামকুণ্ড এবং খই কুণ্ডে গান করিধার সময় গ্রীমর্তী ও তাহার 
সন্থীগণ শান্ত্-বাক্যমতে যে স্থান হইতে মৃৎপিগ্ড উত্তোলন করিয়া 
পরফলাশয়ে বাঁ শ্যামকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ নান করেন, সেই স্বানই 

রাধাকুণ্ডে পরিণত হয়। রাধার মহিমায় সংস্পর্শে রাধাকুণ্ড অতীব 

পবিজ্রতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

জ্ীকৃষ্চের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রশাভ মথুরামণ্ডলের অধীশ্বর হুইয়া, 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল সমূহ প্রকটিত করিতে চেষ্টা করেন। তদবধি 

শ্তামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড ছুইটি সুন্দর সরোবররূপে আরিট গ্রামের শোভা 

বর্ধন করে। কালক্রমে উহারা মিয়া নিন্নভূমি হই ধান্যক্ষেত্জে 

পরিণত হয়। শ্রীচৈতন্ত উহাদের বার্তা ব্রক্মবাসীদের নিকট ছিজ্ঞাস। 

করিয়া কোন সছুত্তর পান নাই। অবশেষে তিনি ধান্যক্ষেত্রের স্বল্নজলে 

দান করিয়া! আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য কুগুদবয়ের স্থানের ইঙ্গিত করেন। 

রঘুনাথ আসিয়া! সেই সব সংবাদ গুনিলেন, ধ্যান-নিরূত হইয়। স্বীয় হৃদয়ে 

অস্থভূতি করিলেন, পার্শবন্তী বৃক্ষ সমূহের নিকট গিজ্ঞাস। করিয়া স্বপ্লাবেশে 

উত্তর পাইলেন । * তিনি কুগ্ুহয়ের স্থান নির্দেশ কারলেন বটে, কিন্ত 

০১০০১০০০০০৬ ০০০৬৯২৫৫০৯৪০৪৭০৪০৫০৯
৪ 

* ব্রজভুমির বৃক্ষগুলিও পূর্ববতন যুগের ভক্ত মানব বলিয়া বৈষবদিগের নিকট 

স্বীকৃত ও পুজিত হন। সে কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ দোখ ন1। আমাদের এই 

আধুনিক যুগেই বঙ্গের প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশের স্ুসন্তান সার জগদীশচন্্া বন বৈজ্ঞানিক 

গবেষণা এবং স্বকৃত যন্্-সাহাধ্যে সুম্পই ভাবে প্রঙ্গাণ করিয়াছেন যে, মানবের মত 

বৃক্ষেরও প্রীণ আছে, তাহাদ্েরও রক্তের মত রস সঞ্চালন হয়, তাহারাও আহার- 

করে, হাসে, কান্দে ও সিরা বায়, তাছারাও জআধাতে বনপা পার, জর্জরিত হয়। 

হিন্দু-ভীরতে সর্ধবক্ত মানব-বিগ্রহের মত মহামহীরহ হইতে কু তরুপধ্যন্ত দীর্ঘজীবী 

বৃক্ষসকলের রীতিমত পুজ1 হয়, তাহাদের উপলক্ষে উৎমব অনুভিত হয়, তাহাদিগকে 

উলঙ্ঘন বা তাহাদের অনচ্ছেণ করা পাঁপের কার্যা বির শান্ত-শাসদ মানিতে হয়। 
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এসি বাস ্পিউিউসনস চি্িক্িক রস ্সছিসা্ি্্ত্ত রি লাস্ট পাস লা ১ 

খনন কার্ধের জন্য যে অর্থসামর্ধ্যের প্রয়োজৰ, তাহ। তিনি কোথায় 

পাইবেন? তীহার যাছ। সাধ্য করিতে লাগিলেন, সবল নেজে ভগবানের 
নিকট এই লীলাকুণ্ড হুইটির 'আর্বর্ডাবের জন্য প্রার্থনা চলিতেছিল, 
ভক্তাধীন ভগবান কি সে প্রার্থনা পূর্ণ না৷ করিয়া! পারেন? অচিরে এক 

ধনী ভক্ত তীর্থযাত্রায় বদরিকাশ্রম গিয়া! বছ অর্থদিয়া শ্রীনারাযণের চরে 
প্রণাম করেন। রাত্রিতে তিনি শ্বপ্র দেখেন, যেন কেহ তাহাকে 

বলিতেছেন “এই অর্থ লইয়! তুমি বৃন্দাবনে অবিষ্টগ্রামে যাও, সেখানে এক 

ভক্তচড়ামণি রঘুনাথদাসকে দেখিতে পাইবে, তাহাকে বলিও এই অর্থদিয় 
তিনি যেন স্তামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের পক্কোদ্ধার করিয়া উহা জলপুণ 
করেন ।”* মহাজন তাহাই করিলেন। রঘুনাথ অর্থ পাইয়া স্তভিত 
হইলেন, ভগবানের দান মাথায় করিয়। লইয়া তত্ারা কুপ্ুত্থয়ের ঈদধার 

সাধন করিলেন। শ্রীতগবান গীতায় বলিয়াছেন--: 

“তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যচম্” 

বাস্তবিকই তিনি ভঙ্জ প্রার্থীদিগের খভীষ্ট সামগ্রী নিজে বহন করিয়া 

ক পপ ই 

বৃন্দাবনে যাহাতে কেহ বৃক্ষ না কাটে, ছুক্জন্য বাদশাহের নিকট হইতে আদেশ পড 

লও! হয়, স্বাভাবিক ভাবে সে আদেশ যে এখনও পাজিত হইতেছে, সে কথা দানা 

বজিয়াছি। (২২৮ পৃঃ) অধাত্ম-জগতের উচ্চত্তর়ে অবস্থিত্ত উন্নতচগিত্র ভক্তমীনবের 

এই বিশ্বের সকল জীব বা পদার্থের সহিত স্বীয় হাদয়যস্থ মিলাইয়া দিয়া যে তারবিহী, 

ভাড়িত-ন্ত্রের মত সংবাদ সংগ্রহ করিতে 'পায়িতেন, গোস্বামীদিগের মত মহাতজগ' 
যে বুন্দাবনের তরুরাজির হাদয়ের কথ? টান্্রয় গ্রাহ করিতে পারতেন, তাহা কিছুমাত 

বিচিত্র মনে করি না। হিন্দুর জন্মান্তর-বাদে গরজন্মে নিষ়ল্সীব ছওয়াত বটেই, বৃক্ষ বা 

পাষাণরূপে আবিভূ্তি হওয়াও বিল্সয়ের বিষয় নহে। শ্ঠাঙ্গকুণ্ডের উত্তর কুলবর্তী পাঁচ 
বৃক্ষ পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া রধুনাথের নিকট জআন্মপরিচয় দিয়াছিজেন। 

* রসিকমোহন কৃত “হীমৎ দাস গোষামীশ, ১৩৩৪ পৃঃ 
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গস্তকে তাহার অভীষ্ট শুধু প্রদান করেন না, নিজে বছন করিরা আনিয়! 
গৃছে পৌছাইয়া দেন। রঘুনাথের বেলায়ও তাহাই হইল। একান্ত 
প্রার্থনার শক্তিহং এইরূপ; এই শক্তির বলে পাশ্চাত্য দেশেও বছুজন- 

হিতকর বিরাট গ্ুতিষ্ঠান সমুহ মহা প্রাণ ব্যক্তি দগের অয/চিত দানের ঝুলে 
চলিতেছে। 

কুগুদ্সের পক্ষোন্ধাত্র কার্য ম্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হইল। শ্ঠামকুণ্ডের 

মধ্যস্কথলে ব্জরনাভ নিজনামে একটি পৃথক কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন, 
বধুনাখের তত্বাবধানে যখন থনন কাধ্য চলিতেছিল. তখন ক্জ্রনাভ কুণ্ডের 

আবার হওয়ায় শ্যামকুণ্ডের পরিচয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল নাঁ। 
কিছুকাল পরে কার্তিকী কৃষ্ণষ্টমী তিথিতে রাধাকুণ্ডতেরও খনন কান্যশেষ 
হইয়া পুনঃ:প্রতিষ্টা হইল। এখনও প্রতিবতসর প্র তিথতে উৎসব 

হয়। বাধাকুণ্তের পশ্চিয়দকের গ্রামথানির নাম রাধাকুণ্ড। এই জন্য 

রতুনাথ প্রাধাকুণ্ডের রঘুনাথ” বা “্দাস-গোন্বামী” বলিয়। খ্যাত হন। 

কুণুত্ব় যখন জলপুর্ণ হইল, তখন চতুদ্দিকে সংবাদ রঁটিগ, অমনি লক্ষ লক্ষ 
লোক আসিয়' দুইটি সরোবরে জান কাঁরয়া! পবিত্র হইতে লাগিজেন। 

তাহারা নবাগত রঘুনাথকে যথোচিত সন্মান গুদর্শন কক্ষ ও ধন্যবাদ 

দিয়া সেই সাধক ভক্তের যশোরাশি ব্রজমগ্ডলের সর্বত্র পরি কীন্তিত কনিয়। 

দিলেন। 
রাধাকুণ্ড হইতে শ্যামকুণ্ড একটু দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত হইলেও 

উভয়কে পাশাপাশি বলা যায় এবং উভয়ের পরস্পর সংষোগ আছে। 

শ্যামকুণ্ডের উত্তর হীরস্থ স্থনি রাধাকুণ্ডের উত্তরাংস্রশর ঠিক পূর্ববগায়ে 
সন্নিবিষ্ট। শ্রী স্থানে, শ্যামকুণ্ডের কূল হইতে অনতিদুরে বদ্বুনাথের 
ভজন কুটীর নির্মিত ভয়। তদীয় শিশ্তু কৃষ্ণদান কবিরাজের কুটুরী 
উহারই উত্তরভাগে সংস্থিত। শ্যামকুণ্ডের উত্তরকুলের ঘাটের নাম 

পলা সস লি 
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পঞ্চপাগুবহাট, কারণ ঘাটের উপারস্থিত পাঁচটি বড়' বৃক্ষ রঘুনাখের নিকট 
আপনাদ্িগকে পঞ্চপাগব বলিয়া পরিচয় দিরাছিলেন। এই বৃক্ষগুলির 

একটু উত্তর-পশ্চিম কোণে রহ্ুনাথ, ক্ৃষ্তদান ও ভূগর্ত গোস্বামীর চিত 
সম্মধি একযোগে বিরাজিত ।* 

কুুদ্বয়ের সংস্কারকার্ধ্য সাধিত হইলে, সমগ্র রাধাকুণ্ডই একটি প্রসিদ্ধ 

তীর্থস্থান হইল। এবং চারিদিকে অসংখ্য ভক্তের প্রতিষিত মন্দির, কুঞ্জ 

বা শুজন-কুটুরী স্থাপিত হইতে লাগিল। কৃলে কুলে কত বিগ্রচ্চে 
নামে ঘাট নির্ষিত হইল, এবং সন্নিকটে রাধাবল্লভ রাধাবিনোর্ধ, মদনমোহন 
প্রভৃতি বিগ্রভের মন্দির নিশ্দিত হইল। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী, 

ভূগর্ভ গোম্বামী ই'হাদেরও পৃথক্ পৃথক ভক্ষন-কুটুরী ছিল। শুধু কুপ্ডেশ্বর 

মহাদেব নগ্কেন, আরও ছয়টি মচাদেবের মন্দির চারিদিকে স্থাপিত আছে 
রদ্ুনাথের দাধনা-গৌরবে ও চরিত্র-মানাত্যে সকল ভক্তের তাহার সানরিধা 
কামনা! করিগা এটস্থানে আসিয়া স্বীর স্বীর ইষ্টভঙনের পরাকাষ্ঠা লাভ 

করিতেন। রঘুনাধ আলিরা বাধাকুণ্ডকে দ্বিতীয় বৃন্দাবন করিয়া 
ভূলিলেন। 

আর দেই দ্বিনীর বৃন্দাবনের নির্জন ফুটারে বসিয়া রঘুনাধ পাষাঁণের 

রেখার মত অক্ষুপ্নভাবে নিজের প্রা চ্যহিক সাধন ভজনের নিয়মিত অনুষ্ঠান 

করিতে লাগিলেন। তাহার শিল্ত কৃষ্ণবাস এইভাবে উন বর্ণন| করিয়াছেন । 

প্লে দগবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম। 

ছুই সহশ্র বৈষবে নিত্য করেন প্রণাম ॥ 
ক 

নী 

» জ্রীবরজমোহন দাস কর্তৃক অনুবাদিত “ব্রজদর্পণ” ১৬২৮ পৃঃ 
কবিয়াজ গোশ্বাসীর কুটুরীর পুর্বতাগে একটি বৃষ্ষ প্রি শক্ত বিখবনাধ চত্বর 

মিকট “কালীবাসী” ত্রাঙ্গণ বলিয়া আপন পরিচপ দেন! 
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ইরঘুনাথ দাস গোস্বামীব সমাধি মন্দির । 

৩৭৬ পয: 





রাধাকুণডের দতুনাথ ০ 

জাজিদিনে রাধাকষ্ণের মানস সেবন ॥ 
প্রহরেক মহাপ্রত্ুর চরিত্র কখন ॥ * 

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত ন্নান। 

বজবাসী বৈষুবে করে আলিঙ্গন দান ॥ 1 

সার্ধ সপ্ত গ্রচর করে ভক্কির সাধনে । 

চারি দ্ড নিউ, সেছে! নহে কোন দিনে ॥” 

চৈ, চ, আপদ, ১*ম। 

অর্থাৎ তিনি প্রতাহ লক্ষ নাম জপ করিতেন। শতবার জপের পর এক 

এক বার প্রণাম করিতেন বঙ্গিয়া মো সহত্র বার প্রণাম কর। হইত ) 

তিনি পূর্বদৃষ্ট ব1 শ্রুদডুই সহজ বৈষবের উদ্দেশে প্রণাম করিতেন । 
এইরূপ জপ প্রণতির সংখা] পূরণ ত হইতই, তৎসঙ্গে তক্তির আবেশে 
তিনি রাধাকষ্জের যুগলমৃর্তির মানস পুজা করিতেন। গৌড়ীয় বৈষবগণের 
মতে গ্রেই উভয়ের সম্মিলিত মুর্তিই শ্রীগৌরাক্গ । তাহাতে রসরাজ কৃষ্ঃ 
এবং মহাভাব ( হলাদদিনী শক্ষি শধা ১ এই উভয়ের একাত্মভাব হুইয়াছে। 

এজন্য রঘূনাথ ধ্যানে যেমন বাঁধাকৃষ্ণ মতি মেবা করিতেন, নিজের জীবন্ক 

ন্বৃতিতে সেইরূপ প্রহ্রেক কাল গৌরাঙ্গদেবের লীলার কথ৷ চিন্তা করিয়া 

রসাপ্থাদন করিতেন । সাধন-মার্গে অগ্রাদর ভইয়! বৈষ্ণব সাধকের পূর্ব 
নীলার এক এক সথীর ভাবাঁভনয় করিয়া বাধার যুগলরূপের সেব! 
করিতেন। এই ভাবে রঘুনাথের পরিচয় হইয়াছিল, যতিমঞ্জরী ব! 

* 

* পাঠাস্তর “চরিত্র-চিত্তন” | 

1 এইঙ্লোকে ছুইটি পাঠাত্তর আছে; “আপতিত” স্থলে “অপতি” অর্থাৎ 
অবগাহন স্থান না করিয়া! কুল হইতে জলক্ষেপ করিয়া! পরিশুদ্ধি। বর্ণমার ভাঁথে কিন্ত 
অবগাহন শ্ানই বোধ হয়। দ্বিতীয় পংক্তিতে “দান” স্থলে “মান! উহাতে অর্থ 
'াযঙ ভাল হয়। শুধু আলিঙ্গন নহে, মফলকে হখোপবুক্ত প্রপামাছি করিতেন । 
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২ স্মপিপপপপি 

রসমঞ্জরী সখী। মঞ্জরী নামক অন্তরঙ্গ সতীগণ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে 
ষুগলরূপের সেবায় আত্মসষর্পণ করিয়াছিলেন, বৈষণব সাধকেরাও তাহাই 
করিতেন। দাশ্যনখ্যাদি যেভাবেই ভগবানের সেব! করা যায়, তাহাতে 

সম্পূর্ণ আত্মাহুতি দেওয়া হয় না । মধুর রসট সকল রসের চরমোৎকর্ষ। 
ইহারই অপর নাম শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস। স্ত্রী যেমন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে 
পতি-সেবায় উৎ্থৃষ্ট করিতে পারেন, দ্রানীভাবে সতীভাবে সর্বদা 

আত্মবিশ্বত হইয়া আপনাকে পতির উপভোগের সামগ্রী করিতে পারেন, 
এমন আর কেহ পারে না। এইভাবে আপনাকে স্ত্রীবূপে আত্মোৎসর্শ 

করিয়। ভগবানকে পাঙকূপে সেবা করাই ভক্কমাত্রের চর্ম সাধন! । 

বৈষণব-ভক্কের মতে এই ব্রহ্ধা্ডে পুরুষ মাত্র ভগবান, শ্রীক্ষ্ণ ; জীবমাত্রই 
তাহার উপভোগের পদার্থ, পতিপরায়ণ! রমঞী তুল্য । মীরা বাই একদা 
বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ গোশ্বামীকে এই কথাই ' শুনাইয়া পিয়াছিঙ্গেন, 

বৃন্দাবনে শ্রারুষ্ণ ভিন্ন আর পুরুষ কে আছে? এজন্ত শাঙ্করিক 'অদ্বৈতবাদে 

বলে “আমিই ঈশ্বর, আমিই শিব,” অর্থ/ৎ জীবকে শিবতুল্য বলিয়! কষ্জনা 

করিতে দের়। তাহ! বৈষ্ণব মতের একান্ত বিরোধী । বৈঝঃবেরা শাঙ্করিক 

মতে বেদাস্তাদদির ব্যাখ্যা পর্যান্ত কর্ণে শ্রবণ করিতে চান না। 

নিজকে সখী কল্পনা করিয়া পভাবে ভগবৎ সেবাকেই বলে অন্তনঙ্গ 

সেবা । স্বরূপ দামোদর তাহার প্রিয়শিষ্য রঘুনাথকে যোগাচারে অভান্ত 

করিরা প্রত্যক্ষভাবে নান! নিম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া এইরূপ মানল-সেবার 

অধিকারী করিয়াছিলেন । রখুনাথ বুন্বাবনে আসিয়া! প্রীরপ গোস্বামীর 
নিকট এই বিষয়ে অনেক হুল্ উপদেশ প্রাইলেন। পরে রাধা কুতের 

তীরে বসিয়া আমরণ কঠোর নিয়মে সেই সব শিক্ষান্থুসারে সাধন ভঙ্গন 

করিতেন। তিনি ললিতার দাপীরূপে সর্বদা! রাধাক্কৃঞ্চ সেবার বিভোর 

থাকিতেন। এইজন্ত প্রেম-বিলাসে আছে, 



রাধাকুণ্ডের রত্বুনাথ ৩৪৯ 
পি কী সি সস 

পশৃঙ্ষার ললিত রসে অধিক নিপুণ । 

নিশিদিনি মহা করে ল'লতার গুণ |” * 

প্রেঃ বি, ১৮শ। 

তিনি যে পুরুষ তাহা তূলিয়! গিরা সবদা দাঁসীভাবে শ্ীরাধার কপাপ্রার্থা 
হইতেন। 

*তবৈবান্রি তবৈবাস্থি ন জীবামি ত্বয়! বিন1। 

ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণাস্তিকে ॥% 

ণভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং শ্মরামি রাধাং মধুরম্মিতান্তাং 

বদার্ম রাধাং করুণা ভরার্াং, ততোমমান্ান্তি গতি ন কাহপি ।» 

এইভাবে তাহার মুখ হইতে ম্ুললিত সংস্কৃত ছন্দে বহুসংখ্যক্ষ 

এইরূপ বিলাপন্ুচক স্ব নির্গত হয়। এ শুবের মধ্যে তাহার সেই 

দাসীভাব, দাশীরূপে * শ্রীতীকে সাজাহবার, সেবা করিবার কথা, 
গটরাধার সুথে সুখ, ছুঃখে হুঃখ। ও ক্রোধে ক্কোধের উদ্রেক হইবার 
কথা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত দেখ যায়। 

রঘুনাথ বিপ্রলস্তের মুত্তি অর্থাৎ শ্রারাধ'র বিপ্রলন্ত ব৷ বিরহদশায় 

তাহার সখীগণ যেভাবে তাহার প্রতি সমছুঃখিনী হ্ইয়। তাহার 1চত্. 

বিনোদন করিতেন, রঘুনাথও অন্তর্দশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। 
সে সময়ে কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে, তাহার আত্মবিশ্থৃত 
ভাবের উত্তর হইতে উহ বু+ যাইত। এই অবস্থার কথাই 

প্তক্তমালে আছে-- 

"আহার নিদ্রা নাহি সদা করমে ফুদ্ঠকার। 

বাহন্কুত্তি নাহি মদ! যেন মাতোয়ার ।” 

* “তন্মানভঙ্গ বিষয়ে সদয়ে জনোহয়ং ॥ 

বাগ্রঃংপতিষাতি কদ।? ললিতা পদান্তে” । বিলাসকুহমাঞ্জলিস্তোত্র । 

চা 
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কূপগোত্বামী ললিত-মাধৰ নাটক রচন! করিযু! রঘ্ুনাথকে পড়িতে 
দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলস্ত লীলা! অঠি বিস্তারিত ভাবে 

প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। রঘুনাথ সে পুস্তক পড়ির। কীদিয়। 

কীদিয়া পাগলের মত হইয়। গেলেন । এই জন্ত তাঁহার সন্ভোষ-বিধানের 
উদ্দেস্টে শ্ীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে প্দানকেলি-কৌমুদী” নামক ভাণিকা 
প্রণয়ন করিয়। তাহার করে অর্পণ করেন (১৯* পৃঃ )। প্রতিষেধক 

ওষধের মত উহাভে পূর্ব উপভ্রবের ন'শ হুইল, পুস্তক পাইয়া 
রঘুনাথ সুস্থ ও সখী হইলেন। শ্রীরপ গ্রন্থারস্ত ও উপসংহারের 

আশীর্বচনে এই কথার হ্ন্দর আভাষ দিয়াছেন । 

একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলে, 

তাহার তপঃ-প্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। জ্ভগবানের 

কূপাপাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই'সাধকের ভন্ত ব্যাকুল 

হইয়া উঠেন, তাঁহার পিদ্ধিলাভ না হইলে তাহার! যেন স্থির হইতে 

পারেন না। একজনের জন্ত সমগ্র দেশ উদ হয়, ধন্ত হয়, পুণ্যময় 

হয় । সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমগ্ুলে সকলের 

প্রাণে এক নুতন ভাব-তরঙগ উপস্থিত হইয়ছিল। ক্মপ সনাতন যত 

দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা! ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয় 

তাহার নিকট আদিতেন; গোপাল ভট্ট, আজীব ও তৃগর্ভ গোস্বামী 
তাহার নিকটেই তঙ্ঞন-কুটিরে থাকিতেন ; শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও 

স্টামানন্দ প্রভৃতি তক্ষের] যে যখন শ্রীধামে আঙসিতেন, রঘুন!থের 

দ্শন ও সঙ্গলাভের প্লন্ত ব্যাকুল হইতেন। শ্রীনিত্যানন্দ-পর্ী জাহবা 

মাতা এই প্রির়তক্ক শিল্ঠের কল্যাণ কামনা করিয়া! রাধাকৃণ্ডে আসিয়া 

কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, এখনও রাধাকুণ্ডের উত্তর-ভীরে জাহবাঘাট 

বর্তমান। দৈ্ভাবতার রঘুনাথ কীদিয়। কীদিয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন। 



রাধাকুণ্জের রঘুনাথ ৩৫৯ 

“বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাদে! লাতয়। 
কিওপে চৈতন্ত-পদ দিবেন অতয়॥ 

একদিন না৷ করিসু চরণসেবন। 

তথাপি চরণ মাগো হেন দীনজন ॥ 
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি। 
দিবানিশি হেন পদ যেন ন! পাশরি ॥” 

প্রে, বি. ১৬শ বিলাস। 

রঘুনাথের সাধনের সাধ আর মিটে না। টাকুরানী স্তীহার কাতরোক্কি 
শুনিয়। তাহার হাত ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। জাহ্বা দেবীর সে 

অশ্রজল বিষুঃপাদোডূতা জাহুবীর মত রঘুনাধের সকল অনন্ধাল। 
নাশ করিয়াছিল। 

রদ্ুনাথের প্রাণের «মাবেগ তাহার রচনায় প্রতিবিশ্িত হইয়াছে । 
গ্রন্থ লিখিবার জন্ত তাঁহার রচনা নহে, সাধন ভঙ্মনে যখন তিনি 

মাতোয়ার। থাকেন, তন তাহার প্রাণের কবাট খুলিয়া যাইত, 

অন্তরের উচ্ছ্বাম তাহার পাগ্ডিত্যের সাহায্য লইক। স্ুললিত স্তবরাজিতে 

আত্মপ্রকাশ করিত। রঘুনাথের তিনথানি গ্রন্থকে & গ্রন্থ না বলি! 

তাহার স্তব ও ভাব-সংগ্রহথ মাত্র বলা যাইতে পারে। উহার মধ্যে 

স্তবাবলীতে ২৯টি স্তব আছে, সবগাল সুন্দর সংস্কতে রচিত। 

সংস্কত ভাষায় তান স্ুপাণ্তত ও স্থুকবি ছিলেন। কৃষ্ণ, গৌরা্ 
ও গোবর্ধন উপলক্ষ্যে তাহার কবিত্বপূর্ণ স্তবের কথা বলিয়ছি; 

* “রঘুলাথ গোম্বামীর গ্রন্থত্য়। ৪ 

স্তবমাল। নাম স্তবাবলী ঘারে কয়! 

জীদাম-চাঁরত মুক্তাচরিত মধুর । 

যাহার শ্রবণে মবাছঃখ হর দূর ॥ ভ,র। ১ম) ৫৯ পৃঃ 



৩৫২ শরীরঘুনাথ দাস গোস্বামী 

অবশিষ্টগুলিতে তাহার বিলাপ, প্রার্থনা, সংক্কল্ল ও উৎকণঠার অতি 
শ্রচ্ছ সরল সুন্দর বর্ণনাই আছে। দৈন্তের সুরে অকপট ভাবে হয় 
ভ্রব করিয়। স্তবলহরী কিরূপে নিঃস্ছুত হইতে পারে, রঘুনাথের ভাষায় 
তাহার অতুলনীয় আভাষ পাই। রঘুনাথের কতকগুলি বাঙ্গাল! পদও | 

অনেকগুলি বোধহয় বিলুপ্ত হইয়াছে, ছুই চারিটি এখনও পাওয়া যায়। & 

রঘুনাথ নীলাঁচলে থাকিয়া আহার বিষয়ে যেরূপ কঠোর সংবম 

সাধন করিতেছিলেন, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। কোন প্রকারে সাধন- 
ভীবন রক্ষার র্বীমত্ত তিনি অক্লপান গ্রহণ করিতেন, ক্ষুধাতৃষ্ণার কোন 

প্রতৃত্ব ছিল না। মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর তিনি অন্পও ত্যাগ 

করিলেন, ফল আর গব্য খাইয়। জীবন রক্ষা! করিতেন। বৃন্দাবনে 

আসিয়। '্রধফল খাইতেন বটে, কিন্তু গব্যের 'মধ্যে অল্ল পরিমাণ ঘোলট 

তাহার পানীয় ছিল। চরিতামূতে আছে £-- « 

“অন্পজল ত্যাগ কৈল অন্ত কখন। 

পল "ছুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥”1 আদি ১*ম 

রাধাকুগডতটে আসিয়াও এইরূপ আহারে দিন যাইত। সাধ, 
ভঙ্জনেই যাইত দিবার ৫৬ দণ্ড, বাকী যাত্র চারি দণ্ডে আহার নি 

শৌচাদি সব সারিতেন। কৃষ্দাস কবিরাজ ব্যতীত দন্ত একটি 

ব্রক্ষবাসী ভক্ত পর্বদ! নিকটে ধাকিয়! স্থযোগ মত পাতেয় দোনায় 

করিয়া মাঠা আনিয়া যুখর কাছে ধরিতেন, কিন্ত ভিনি অনেক সময় 

অন্তর্দিপায় এমন বিহ্বল পাকিতেন। যষেকি খাইতেছেন তাহারও জ্ঞান 

* পরমতন্ত শ্রীঞ্ুকত রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ মহোদয় স্বরচিত “জীমৎদাস 
গোস্বামী” পুস্তকে জনেক সংস্কৃত স্তব অনুর্ধাদ পহ্ বিশুদ্বতাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, 
ভিনি রঘুনাপের ছুই তিনটি বাঙ্গাল! পদও উদ্ধত করিয়াছেন। 

+ আট তোলায় এক পল হয়, হুত্তরাং ঘোঁলের পরিমাণও বড় বেশী হইরে 
আবসের মাত্র কঙ্গনা করিতে পারি। 
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থাকিত না। এই ভাবে তাহার প্রায় ২* ৰৎসর গেল) এন সময়ে 
সনাতন অন্ধহিত হইলেন। তাহার শোকে রঘুনাথ এমন কাতর হইয়া 

পড়িলেন যে, কিছু'দন খাদ্য ত্যাগ করিয়া গুধু জলপানে জীবন রাখিয়া 
ছিলেন। কিছুদিন পরে রূপের অন্তর্ধানে তাহার হৃদয় আরও ভাগিয়। 
গেল, কয়েকছিন জল পথ্যক্$ পরিত্যাগ করিয়া! নেত্র-জ্রল নিক্ষেপ করিলেন । 
এই তীঞ্র কঠোরতায় কি ভাবে এই দীর্ঘজীবী সাধকের জীবন রক্ষা হইত, 

তাহা আধুনিক চিকিৎসা-শান্ত্রের জঞান-পরিধির বাহিরে । রূপসনাতন 

অগ্রে যাত্রা! করিলে, তাহার প্রাণ আর দেহে থাকে ৫কন বলিয়া সর্ববদ। 

ক্রন্দন করিতেদ। ক্রমে ক্রমে শরীর কৃশ ও ঘুর হইতেছিল, অস্থি 

চর্্সার দেহষ্টি ষেন বাতাসে হেলিন্ধ। পড়িত, কিন্তু তবু সাধন-ক্রিয়ার 

নিয়মের ব্যন্যা় হইত নাঁ। হুই চাঁরদিনে একবার কিছু খাইতেন। 

প্ঝতিক্ষধণ শরীর ভূর্ববল ক্ষণে ক্ষণে। 

করুয়ে ভক্ষণ কিছু ভুই চারিদিনে | 

যস্তপিও শুধদেহ বাতাসে ছাগয়। * 

তথাপি নির্বদ্ধ-ক্রিগ সব নমাপয় ; 

নিষ্মম-নির্ববাহ যৈছে যে চেষ্ট। অন্তরে । 

সে সব দেখিতে কার হিক্স। না বিদ্ররে ॥” 

ত, র, ৬ ও ১১শ তরঙগ। 

দেখিতে কেন, ভাবিতে গেলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বিস্ময়ে স্তস্ভত হইয়। 

থাকিতে হঞ্জ। যাছ। হউক শোকাবেগ ক্রমে উপশান্ত হহল। ক্রমে 

আরও ২৫।২৬ বদর চলিয়। গেল। ভ্ভগবানের আুরতিয সেই জীবন- 

প্রদীপ ঘিটহিটি জলিতে লাগিলগ কৃষ্ণদান তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া 

চরিতামৃত নিখিলেন, তাহাতে তাহার প্রতূর কথ তি সংবত সংক্ষেপে 

মহল সত্যনিষ্ট তুজিকায় বেভাবে আকিলেন, অন্ত কৌন শিল্পীর পক্ষে 

৩ সপ 
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তাহা। অসাধ্য । শেষে বিষুঃপুর হইতে গ্রন্থ-চুরির সংবাদ আসিল, জরাতুর ও 
নানারোগগ্রন্ত কষ্দাস সে শোক সহ্ছিতে না পারিয়া একছিন রাধাকুণ্ডের 
জলে ঝাপ দিলে) তখন রঘুনাথ আলিয়া তাহার উত্তোলিত অচেতন 

দেহ কোলে লইয়া পুত্রশোকাক্রাস্ত পিতার মত কত যে বিলাপ করিলেন, 

তাহাতে পাধাণও বিদীর্ণ হয়। বাহারা সংসারের সর্ধবিধ পাশধুক, 
তাহার! যে এমন স্নেছে গলিয়! যাইতে পারেন, তীহাদ্ের এইরূপ বিশ্বপ্রেম 

এইক্প বিলাপ ও অশ্রধারা দেখিলে অবাক্ হইয়া! থাকিতে হয় ! কর্ণাননদ 

গ্রন্থে বাহাই বরিত থাকুক, সম্ভবতঃ এই সনয়েই গুরুদেৰের কোলে গুইয। 

কবিরাজ গোস্বামী শ্রেচ্ছায় মহা প্রয়াপ করিয়াছিলেন । ইহার পর আর রঘু. 
নাথ অধিকদিন ধরাধামে ছিলেন ন1। তাহার বরস এক্ষণে প্রায় ৯০ বৎসর. 

জীবন-প্রদীপে যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত বিন্দুমাত্র ননেহও অবশিষ্ট ছিল, ক্ততক্ষণ তাঁঃ' 

নিভিয়া যায় নাই । সন্বংসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৫৫৫ শকের আশ্বিনী শু. 

স্বাদশী তিথিতে রতুনাথ রাধাকুগ্ত-তটে পড়িক্লা রাধারষ্ নাম জপ করিতে 

করিতে, গ্রাধাচরণে স্থান লাভ করিজ্নে। শেষ দৃশা এইরূপ £-- 

চে 

“রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি 

মুখে বাকা না হয় শ্ুরগ। 

মন্দ মন্দ জিহ্ব! নড়ে , নেত্রে প্রেম-অশ্রু পড়ে, 

রাধাপদ করযে স্মরণ ।”* 
এখনও প্রতি বৎনর রাধাকুণ্ডে এ তিথিতে রম্ুনাথের সদা ধমন্দিতের 

সন্নিকটে তাহার তিরোধান উৎসব হয়। তাহার নিতাপুজিভত গোবদীন 

শিলাটি এক্ষণে বৃন্দাবেনে ৮ রাধাবিনোদ-মন্দিরে ম্প্জিত হইতেছেন। 
সমাপ্ত 

ক বিষ্যাভুষ্ণ অহোদয় একখান হপ্তলাখভ শচক-্রন্থ হইতে এই পদাংণ 
উদ্ধত করিয়াছেন! 



তনগু ০গাক্ষাহ্গী 
সতত 

' সময়ের নির্ঘণ্ট 
শক থৃষ্টার "বয় 

১৩৫৩৬ (১৪৩৪) শ্ট-দউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে শ্রীঅধৈতাচার্ষের 

জন্ম । 

১৩৭২ (১৪৫০) খুল্ম-বুড়ান অন্তর্গত কলাগাছি গ্রামে শ্রীহরিদ'স 

2াকুরের জন্ম। 

১৮৭ (১৪5৫) বাকল য় শ্রসনীহন গোস্বামীর জন্ম। 

১৩৯* 1 ১৪৯৮) হরিদাস ঠাকুবের গৃহভাগ। 

১৩৯২ (১৪৭৯) বাকৃলায় শরন্বপ গোম্বামীর অন্ম। 

১৩৯৫ (১৪৭৩) বীরভ্রুমের অন্তর্গত একচক্রা গ্রামে শ্রীনিত্যান্দ 

805 
রন 

প্রভৃর জন্ম । 

এ এ বাকৃগা্ »প স্নাতনের ফান ভ্রাতা শ্রবল্পভ বা 

নুসমের তম্ম। 

১২৭৫ (১৪৮৩) যশো5র-তালগড়ি গ্রামে শ্রলোকনাথ গোস্বামীর জন্ম । 

এ এ ৬।১নাভন গৌড়কাজমন্ত্রী ।নযুক্ত হন। 

১৪০৭-_গ্াল্গুনী পূণিমা ( ১৪৮৬--১৮ই ফেব্রুয়ারী )-*নবন্ধীপে গ্রাগৌরাঙ্গ 

দেবের জম্ম । 

১৪১৪ (১৪৯২) শাপ্তিপুরে শ্রীঅত্বৈতের ছেযপুত্র অছ্ুতানদের এবং 
শী:উ-গাউড়ে অদ্বৈত-”স্) ঈণান নাগরের জন্ম। 



৩৫৬ সপ্ত গোস্বামী 

পু শক খুটীর বিষয় 
১৪১৫ (১৪৯৩) হুসেন শাহ গৌড়ের বাদশা হন। 

১3১৬ (১৪৯৪) সপ্গ্রামের নিকটবর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস 
-.. গোস্বামীর জন্ম । 
১৪২২ (১৫০৯) ভ্রীরজক্ষেত্রে বেনঙ্কৃত্তী গ্রামে শ্ীগোপাপ ভু 

গোস্বামীর জন্ম । 

১৪২৫-৬ (১৫৯৩৪) আ্্ীগৌরাঙ্গের পূর্বহ্ক্ষ ভ্রমণ। হৌকনাগ, 
তপনমিশ্র ও পুরুষোত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

১৪২৬ / ১৫৯3 ) গর়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপূরীর নিকট জ্রীগৌরাঙ্গের 

দীক্ষা গ্রহণ * 
১৪২৭ (১৫৯৫) কাশীধামে শ্রীরঘুনাথ ভই গোস্বামীর জন্ম । 

১৪৩০ (১৫০৮) নবন্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের মহা প্রকাশ। 

১৪৩১ (১৫*৯-১* ) শ্রীলোকনাদ গোস্বামীর গৃহতটাগ, নবন্ধীপে আগমন 

ও বৃন্দাবন যাত্রা । 

১৪৩১ (১৫১*) কাটোয়ায় ভ্ীপাদ কেশব ভারভীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের 

সঙ্ল্যাস-গ্রহণ, শান্তিপুরে রবুনাথ দাসের সহিত প্রথম নাক্ষাং 

এবং শ্রীকষঃ-চৈতন্টের নীলাচল যাত্রা । 
১৪৩২-৩ (১৫১০-১২) শ্ীচৈতন্তদেবের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ ও হ্টগোপাল 

ভট্টের প্রতি রুপ! । 

১৪৩৩ (১৫১১) খ্রামকেলিতে শশ্ীজীব গোস্বামীর জন্ম । 

১৪৩৫-৩৬ ( ১৫১৩-১৪) ্চৈতন্তের গৌড়রামকেলি ৪ শাস্তিপুর 

বরণ, রপপনাতনের সহিত সাক্ষাৎ এবং রঘুনাথ দাসের সহিত 
দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ ও উপদেশ দ্গান। 



সময়ের নির্থব্ট ৩৫৭ 
লি 

শক খুষ্টীল ». বিষয় 

১৪৩৬ (১৫১৪) শ্রীচৈতন্যের বুদ্ধাবন যাত্রা ও শ্রীন্প গোস্বামীর 
গৃহত্যাগ । | 

১৪৩৭ (১৫১৫) শ্ররীসনাতনের গৃহতশাগ । প্রয়াগে মহাপ্রতুর সন্কুত 

শ্রীরূপের সাক্ষাৎ ও দীক্ষা, কাশীধামে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীদনাতনের 

সাক্ষাৎ ও দীক্ষাঙ্তাভ । 

১৪5৭ (১৫১৬) শ্রীসনাতনের বৃন্দাবন যাত্র!ঃ শ্রীমহাগ্রভূর নীকাঁচলে 
প্রত্যাগমন ১ শ্রূপের গৌড়ে গমন ও বললভের গঙ্গা প্রাপ্তি ! 

১৪৩৯ (১৫১৭) শ্রীরূপের নীলাচলে গমন ও অবস্থিতি । বর্ধমান, 

ঝামটপুরে প্রীকষ্চদাস কবিরাজের জন্ম। পানিহাটিংত “দপ্ত- 

মহোৎসব ও রঘুনাথের গৃহত্যাগ। 

১5৪৪ ১৫১৮) শ্রীসনাতনের নীলাচলে গমন। চাকন্দি গ্রামে 

শ্রীনিবাসের জন্ম। 
১৪৪* (১৫১৯) শ্রীসনাতনের বৃদ্দাবনে ্রত্তযাগমন ও শ্ীবূপের 

সহিত সাক্ষাৎ । 

১৪৪৫ (১৫২৩) বর্ধমান-কো গ্রামে শ্লোচনদাস ঠাকুরের জন্ম । 

১৪৪৭ (১৫২৫) নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের মহাপ্রস্থান। 

১৪৫২ (১৫৩০) শ্রীজীবের নবন্বীপে আগমন, ভ্রনিত]াননদ সহ সাক্ষাৎ 

ও কাশীষান্ত্' ৷ 

১৪৫৩ (১৫৬১) জ্রীগোপাল ভট্টের বৃন্মাবনে আগমন । 

১৪৫৪ (১৫৩২) জ্ীর়পের ইট্টবিগ্াহ জীগোবিদীজীর আবিষ্কার ও 

শু্টকূপ কৃত *্বিদগ্ধ মাধব* নাটক সমান্ডি। 
১৪৫৫ (১৫৩৩) আবাড় মালে প্রীচৈতন্তদেবের অপ্রকট 1 জীরতুনাথ 

দানের বৃদ্ধাবনে আগমন । 



৩৫৮ সপ্ত গোস্বামী 
সস লাস পোল নও এসি সিকি বারি এলসি 

দক 

শক থৃষীর বিষয় 
১৪৫৫ (১৫৩৪) শ্রীসনাতন কর্তৃক ্রীমদনগেপাল বিগ্রহের প্রতিষ্টা ও 

সেবা-স্থাপন। 

১৪৫৬ (১৫৩৪ ) ্রীগোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠা । 

১৪৫৭ (১৫৩৫ ) শ্রজীবের বৃন্াবনে আগমন । 

এ প্র কুমারহট্রে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম । 

১৪৫৯ (১৫৩৭) শ্রীরূপ কৃত “ললিত মাধব” নাটক সমাপ্তি । 

১৪৬২ (১৫৪৯ ) শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান । 
১৪৬৩ (১৫১১) শ্ররূপ কৃত “ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" গ্রন্থ সমাপ্তি । খড়তে 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অস্তর্ধান । | 

১৪৬৪ (১৫১২) শ্রীগোপাল ভট্ট বর্তৃক শ্রীাধারমণ বিগ্রহের এবং 
শ্রী্দীব কর্তৃক উ্ঠরধা-দামোদর বিগ্রহের সেবীরন্ত। 

১৪৭২ (১৫৫৯) শাস্তিপুরে গ্অই্বৈতাচার্ষে।র অশ্তর্ধান। 

১৪৭৬ (১৫৫৪) শ্রসনাতন, গ্রুঃঘুনাথ ভট্ট ও রূপের অন্তদ্ধান। 

শ্রীসনাতন কৃত “বৈষণবতোষণী” টীকা সমাপ্ডি। 

১৪৭৬-৮ (১৫৫৪-৬) শ্রনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও ্রীশ্তামানন্দের 

বুন্দাবনে আগমন। 
১৪৯০ (১৫৬৮) শ্রীহট্র-লাউড়ে ঈশান নাগর কৃত প্শ্রীঅদ্বৈত- 

প্রকাশ” গ্রন্থ সমাপ্তি । 

১৪৯৭ (১৫৭৫) শ্ীবৃন্দাবন দান ঠাকুরক্কৃত “ভচৈতন্ত-ভাগবত” ও 
শ্লোচন দাসন্ক্ীত “আচৈতন্য-মঙ্গল” গ্রন্থ রচনা । 

১৫০০ (১৫৭৮) শ্র্দীব কৃত “লঘু তোধস্ী* টাকা সমাপ্তি। 
১৫৩ (১৫৮১) শ্কফদাস কবিরাজ-কৃত প্ভ্রীচৈতন্ভ-চরি তামৃত” এন 

সমাঞ্চি। 



সময়ের নির্ঘণ্ট ৩৫; 

খ্ 

শক খৃষ্টীক় » বিষয় 

১৫৯৪ (১৫৮২) নিবাস, শীনরোত্তম ও প্শ্তাম'ননেয় সঙ্গে ভ্ীতীব 
কর্তৃক বুন্দাবনের বৈষ্গর-গ্রন্থমমূহ বঙ্গদেশে প্রেরণ, বিষুপুরে 
্রন্থচুরি ও উহার উদ্ধ'র; বীরহাম্বীরের বৈষ্ণব দীক্ষ1 ; রাধা 
তীরে কবিরাজ গ্স্বামীর দেহত্যাগ। 

১৫০৪ (১৫৮৩) খেতরীর মহোৎসব । 

১৫৮৫ (১৫৮৩), রাধাকুণ্ডে শীরবুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব । 

১৫০৬-১০ (১৫৮৩-৮৮) মধ্যে জোন সময়ে শ্রীলোকনাথ গোহ্বামীর 
ভিরোভাব। 

১৫১৯ (১৫০৮) শ্রন্গীব কৃত *গোপাল-চম্পৃ* গ্রস্থ সমান্তি । শ্রীগোপাল 
তষ্ট গোস্বামীর তিরোধান । * 

২৫১২ (১৫৯৯) মহীরাজ মানপিংত কর্তৃক বুন্দাবনে শ্ীগোবিন্দজীর 

মন্দির নিঙ্দাণ। 

১৫১৮ (১৫৯৬) শ্রইুজীবের অন্তর্ধান। 
১৫২২ € ১৬০৭) “২ প্রেম বিলাল” গ্রন্থ রচনা । 

১৫২৯ (১১০৭) যছুনন্দন দাস কত “কর্ণানন্দ* গ্রন্থ রচন। ! 





শ্রীসতীশচন্্র মিত্র-গ্রণীত 
গ্রস্থাবলী 

১। আশ্োহিলম্খুল্্নাল ইতিহাচ্ন? ১ম খ 

আদিষুগ হইতে পাঠান আমলের শেষ পর্যন্ত উদ্ভয় জেলার বিস্তৃত 
ইতিহাম ও জুন্দরধনের বিবরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ ( যনস্থ ) 
মূল্য ৪. টাক]। 

ধরি 

২। অশ্পোহল্প-সুল-াব্ ইতিহাস” ধর খণ্ড 
মোগল ও ইংরেজ আমলের সম্পূর্ণ ইতিহাস। প্রতাপাদিত্য ও 

পীতারাম রায়ের বিভ্ৃত ইতিবৃত্ত । প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 

৭২ থানি ছব ও ৩খানি ম্যাপ সম্বলিত। উৎকষ্ট বাধাই মূল্য 
৬. টাক]। 

গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এগ সন্ম। 
২৯৩1১1১ কর্মওয়াছিস স্ব), কলিকাতা 

শ। প্রতভাপন্িিহহ 
অর্থাৎ মিবারাধিপতি মহারাণ। প্রতাপ সিংহের জীবনবৃদ্ধ। 

সচিপ্র বাধাই। মূলা ১২ টাকা। 

উডেপ্টস, লাইব্রেরী । 
৫৭1১ কলেজ ইট, কলিকাত!। 



ভক্ত-প্রসঙ্গ গ্রস্থাবলী 
১ম খণ্--হন্লিঙাস্ন লানুল, মূল্য ১৬ টাকা। 
২র খও--প্প্ত গোম্যাজ্মী 

,. অর্থাৎ বৃন্দাবনবাসী লোকনাখ, রূপ, সনাতন, প্রীজীব, গোপাল 
ভট্ট, রখুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস এই সপ্ত না জীবন-চিত্র। 
সূল্য ২২ টাকা। | 

বৈষ্ণব গ্রস্থাবলী 
বীজ দ্হৈত-প্রক্কাম্প (ঈশান নাগর-প্রণীত ) 

ভূমিকা ও টাক! টিপ্ননী সহ | 

জীস্মতীম্পচত্দ্র মিত-সম্পানিভ। 
দুষ্ট ১২ টাকখ। 

আগুতোধ লাই[ত্ররী 
৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 

ভক্ভ-প্রসঙ্গ গ্রস্থাবলীর ১ম খণ্ড 

হরিদাস ঠাকুর 
সম্বন্ধে সংবাদ-পত্র ও বিশিষ্ট বৈষব সাহিত্যিকগণের অভিমত 

উরমীনুক্ডন অচ্যুতচ্গল্লশ চ্ুল্লী তক্জ্বনিতি, (রিট) 
“কি অপুর্ব পবিত্র বসন্ত পাঠাংয়াছেন, কৃতার্থ হইলাম, তৃও 

হইলাম। ভ্রীহরিদাস ঠাকুরের পুণ্যচরিত পাঠে ধন্ত হইলাম কি 
প্রসঙ্গ সাবেশ, কি তথা নিধয়, সব বিষয়েই পূর্ব প্রকাশিত শ্রীরিত' 

গুলি হইতে উৎকৃষ্ট, সেগুলিতে এমন সত্য নির্ঘায়ণের পন্থা তন্নশ্ত 



-ভক্ক-প্রসঙ্গ” গ্রস্থাবলী খি 

হর নাই। ফলত:,কি তড়, কৈ সংসাহিত্যাহরক রে 
এখানি” আহৃত হইবে ।” 

মহামহোপাধ্যার উম্তুস্ত- ফমিভুম্মল তর্কবাগীম্প-_ 
সা 

“হরিদাস ঠাকুর পাইয়! পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছি এবং পদে পুদে 
আপনার ভাষা, ভাব ও রচনারীতিতে মুগ্ধ হই অপূর্ব আনন্দ. ভোগ 
করিডেছি। "আমি প্রথমতঃ বিশেষরূপে চি যে, আপনি 
এই পুস্তকে ভক্তি ও ভক্তের মহিম। পরিস্ফুট করিতে যাইয়া! সর্বত্রই 
ভক্তের সেইভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন, নিজের বিশ্বাসের মধুময় 
ভাবের দ্বার এ ভ পদে পদে অপূর্ব মধুর করিয়া ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ভক্ত ব্যতঠুত আর কেহই এমনভাবে ভক্তের এ ভাব 

পরিস্ফু্ট করিতে গরেন না ।” 

পণ্ডিত প্রবর এরঠীম্যুর্ড* ্জিক্মোহন্ন লি ভুম্মপ- 
(40266 08257 2৮০] ) ৩8190199880. &0 0০69 

61020 619 56716 ৪1) 0106101 01 6])18 7১0০ 879. 01)5868 200 
৪1980 270. 009 70006 01 08117569.68010 01 01080066719 158 
11) 29800105৮৮1) 6108 006 ৯20. 66007 ০0106 10500 00. 900) 

0710109] ০1৭ 2৪ 60109105275 3087510956৮ 800 00516977% 

(1১5170৮0065 00 101) 1176 9০9০৮ 18 00115 089০0১১ 

উরীমুত্ড ভি্ুগপ্রিস্্া পৌক্লাজপত্রিকণা_ 
*প্রন্ধেয় গস্থক!র বৈষ্ণব জগতে স্থুপরিচিত ন। হইলেও তাহার প্রকৃত 

বৈষ্ণবতার অভাব্ক্রীই। তিনি, গ্রক্কৃত বৈষ্ণব-ইতিহাল ও বৈষ্ণবতত্ব 

অন্ুসন্ধিংসার বশবর্তী হইয়া! এই গ্রন্থ লিরির্দবাছেন। তিনি একজন 

উ্রতিহাসিক এবং প্রত্বতত্বিৎ পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রাণটি ভক্ভি- 

রূমে আগত এবং ভক্তচরিতাসুশীলনে ভাহার পরম গ্ীতিই লক্ষিত 

হইল। ভিনি প্রতাপসংহের ভীবনী লেখক আবার হরিদাস 






